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another person, but to make it the definitive 

story of that person. [...] Start the story with the 

arrows of the Native Americans, and not with 

the arrival of the British, and you have an 

entirely different story. Start the story with the 

failure of the African state, and not with the 

colonial creation of the African state, and you 

have an entirely different story. 

Chimamanda Adichie 

The Danger of a Single Story   
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RESUMO 
 

DA SILVA, Lucas Pereira. Explorando o Argumentário: uma análise lógico-discursiva do 

debate público sobre o Escola Sem Partido. 352f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo. São Paulo. 2022. 

 

Ao longo dos anos 2000 e 2010, tornou-se saliente a discussão acerca da educação na esfera 

pública. Em meio a debates tais, o Movimento Escola Sem Partido passou a integrar essa rede 

de perspectivações por meio da defesa de uma posição que entende a educação no Brasil como 

defasada e que a razão para isso consistiria em uma suposta hegemonia esquerdista nos sistemas 

de ensino. Partindo de tais premissas, em 2016, o Movimento passou a carregar o estatuto de 

Projeto de Lei, objetivando intervir no ambiente da escola sob a justificativa de tornar explícitos 

os marcos supostamente já estabelecidos na Constituição. À medida que ganhava tração 

midiática, tornou-se explícito o desacordo quanto a tal proposta, de modo a fazer com que 

distintos atores passassem a apresentar seus pontos de vista enquanto argumentadores, 

alimentando uma rede argumentativa de posicionamentos em conflito. Tendo esse cenário em 

vista, essa dissertação ancora-se na necessidade de discutir, no âmbito de tal polêmica, como 

são legitimados os distintos pontos de vista sobre a realidade educacional brasileira e como, por 

meio da argumentação, se mobilizam posições favoráveis e contrárias à implementação do 

Projeto de Lei “Escola Sem Partido”, posições essas que se encontram ancoradas em distintas 

discursividades e raciocínios argumentativos. Em outros termos, voltamo-nos à proposta de 

construção de um argumentário. Para fazer isso, partimos (i) de um corpus composto por artigos 

de opinião e editoriais, publicados em mídia digital entre os anos de 2014 e 2019, entendendo 

que o jornalismo é uma esfera capaz de aglutinar um conjunto bastante heterogêneo de 

posicionamentos que circulam sobre uma dada questão no espaço público; e (ii) de uma 

perspectiva lógico-discursiva sobre o argumento, que compreende que os raciocínios 

argumentativos reiteradamente instanciados por diferentes argumentadores consistem em 

materializações enunciativamente diversas de argumentos abstratos que compõem um 

argumentário (GONÇALVES-SEGUNDO, 2021b; GOODWIN, 2020; GRÁCIO, 2013; 

PLANTIN, 2008[2005]). A fim de empreendermos, dessa forma, uma investigação que 

propusesse um método para a construção de argumentários, partimos da hipótese de que a teoria 

dos esquemas argumentativos forneceria subsídios produtivos para tal em uma perspectiva 

lógico-discursiva do raciocínio argumentativo. Para discutir essa hipótese, valemo-nos das 

contribuições de Grácio (2010) e Plantin (2008[2005]) quanto a questões argumentativas; de 

Gonçalves-Segundo (2019; 2020a) e Gonçalves-Segundo; Isola-Lanzoni (2019) quanto a 

problemas epistêmico e prático; de Walton; Macagno (2016), Macagno (2015), Toulmin; 

Rieke; Janik (1984[1978]) e Fairclough; Fairclough (2012) quanto a argumentações epistêmica 

e prática; e de van Eemeren; Houtlosser; Snoeck Henkemans (2007) quanto a estrutura do 

argumento. Partindo de tais pressupostos, bem como da hipótese de que uma polêmica, como a 

do Escola Sem Partido, gera uma rede de argumentários que estrutura respostas a questões 

distintas, buscamos aplicar a proposta de construção de argumentário ao corpus selecionado, 

de modo a identificar as potencialidades e limitações do instrumento. A partir disso, pudemos 

depreender como que distintas coalizões identitárias perspectivam a questão em disputa, de 

modo a mapearmos quais são as questões que circulam ao longo da polêmica, quais os 

raciocínios mais comumente recrutados e como essas perspectivas interagem por meio de 

desacordos sobre formas de enquadrar a realidade, manifestadas por meio de refutações. Nesse 

sentido, tornou-se evidente uma concordância quanto às Circunstâncias Motivadoras entre os 
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atores favoráveis ao Escola Sem Partido, com predominância de argumentos instrumentais de 

raciocínio prático, ao passo que, entre os contrários, foi possível identificarmos tanto um 

desacordo epistêmico em relação a essas mesmas Circunstâncias do exogrupo quanto uma 

argumentação refutativa externa por excelência por meio de argumentos pragmáticos. Nessa 

dinâmica, também foram relevantes as disputas acerca de determinados objetos de discurso, 

categorias por meio das quais argumentadores se veem, muitas vezes, motivados a argumentar 

por reconhecer na doxa a discordância quanto a tais categorias. Reconhecemos, dessa forma, 

uma disputa altamente ancorada nos valores que calcam a perspectivação dos argumentadores 

e nas presunções por meio das quais se veem legitimados a empreender determinados 

movimentos argumentativos, de modo a recorrer a distintas perspectivações do que se entende 

por “liberdade”, “intervenção estatal”, “ideologia”, dentre outras. Com isso, consideramos 

produtivo o modelo de construção do argumentário para mapear a rede de argumentos que pode 

ser mobilizada para a depreensão de padrões recorrentes de raciocínio em uma disputa de 

interesse coletivo.  

 

Palavras-chave: Argumentário. Argumentação Prática. Argumentação Epistêmica. Esquema 

Argumentativo. Escola Sem Partido. 
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ABSTRACT 
 

DA SILVA, Lucas Pereira. Exploring the Argumentative Script: a logical-discursive analysis 

of the public debate about Non-Partisan School. 352f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São Paulo. São Paulo. 2022. 

 

Throughout the 2000s and 2010s, the discussion about education in the public sphere became 

salient. In the midst of such debates, the Non-Partisan School (Escola Sem Partido) Movement 

started to integrate this network of perspectives through the defense of a standpoint that 

understands education in Brazil as outdated and that the reason for this is a presumed leftist 

hegemony in the educational system. Based on these premises, in 2016, the Movement 

coalesced their ideas into a Bill of Law, aiming to intervene in the school environment under 

the justification of making explicit the landmarks allegedly established in the Constitution. As 

it gained media traction, the disagreement with this proposal became explicit in such a way as 

to make different arguers put forward their points of view in order to feed an argumentative 

network of conflicting positions. With this scenario in view, this master’s thesis is anchored in 

the need to discuss, within the scope of such controversy, how the different standpoints about 

the reality of the Brazilian educational system are legitimized and how, through argumentation, 

positions favorable and contrary to the implementation of the “Non-Partisan School” Bill are 

mobilized, positions that are grounded in different discourses and argumentative reasoning. In 

other words, we turn to the proposal of construing an argumentative script. To do this, we (i) 

composed a corpus of opinion articles and editorials, published in digital media between 2014 

and 2019, understanding that journalism is a sphere capable of coalescing a very heterogeneous 

set of positions that circulate on a given issue in public space; and (ii) assumed a logical-

discursive perspective on argument, which understands that the argumentative reasoning 

repeatedly instantiated by different arguers consist of enunciatively diverse materializations of 

abstract arguments that make up an argumentative script (GONÇALVES-SEGUNDO, 2021b; 

GOODWIN, 2020; GRÁCIO, 2013; PLANTIN, 2008[2005]). Thus, in order to undertake an 

investigation that proposed a method for the construction of argumentative scripts, we 

hypothesized that the theory of argumentative schemes would provide productive subsidies to 

build a logical-discursive perspective of argumentative reasoning. To discuss this hypothesis, 

we drew on the contributions from Grácio (2010) and Plantin (2008[2005]) regarding 

argumentative questions; from Gonçalves-Segundo (2019; 2020a) and Gonçalves-Segundo; 

Isola-Lanzoni (2019) regarding epistemic and practical issues; from Walton; Macagno (2016), 

Macagno (2015), Toulmin; Rieke; Janik (1984[1978]) and Fairclough; Fairclough (2012) 

regarding epistemic and practical arguments; and from van Eemeren; Houtlosser; Snoeck 

Henkemans (2007) regarding the structure of the argument. Starting from such assumptions, as 

well as from the hypothesis that a polemic, such as that of Non-Partisan School, generates a 

network of argumentative scripts that structure answers to different questions, we sought to 

apply the proposal of construction of an argumentative script to the selected corpus, in order to 

identify the potential and limitations of the analytical tool. From this, we were able to infer how 

different identity coalitions view the issue in dispute, so that we could map what were the 

questions that circulated throughout the controversy, which were the most commonly recruited 

reasonings, and how these perspectives interacted by means of disagreements about forms of 

framing reality, manifested through refutations. In this sense, an agreement regarding the 

Motivating Circumstances among the actors in favor of Non-Partisan School became evident, 

with a predominance of instrumental arguments of practical reasoning, while, among the 

opposing actors, it was possible to identify both an epistemic disagreement in relation to these 

same Circumstances envisaged by the outgroup, and an external refuting argument par 

excellence through pragmatic arguments. In this dynamic, disputes about certain objects of 
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discourse were also relevant. We recognize, in this way, a dispute highly grounded in the values 

that back the perspective of the arguers and also the presumptions that legitimize the social 

actors to undertake certain argumentative movements. Among these values in dispute, we can 

pinpoint “freedom”, “state intervention”, “ideology”, amongst others. Therefore, we consider 

the model of constructing argumentative scripts productive to map the network of arguments 

that can be mobilized to understand recurring patterns of reasoning in a controversy of 

collective interest. 

 

Keywords: Argumentative Script. Practical Argumentation. Epistemic Argumentation. 

Argumentation Schemes. Non-Partisan School. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho originou-se de discussões aparentemente despretensiosas, em uma disciplina do 

curso de Licenciatura em Letras, na Universidade de São Paulo (USP), a respeito de, à época, 

um tema polêmico sobre educação no Brasil, mas cuja seriedade era ainda consideravelmente 

intangível. Em meados de 2016, ainda no cerne do seria posteriormente considerado o primeiro 

pico de atenção midiática ao Movimento, o Escola Sem Partido ganhava notoriedade por ter 

alcançado a forma de um Projeto de Lei, embora ainda fosse visto como inconsistente para que 

conseguisse ser sancionado em lei. Tal atenção, contudo, contribuiu para que o movimento 

ganhasse mais espaço e voz em diversas esferas de atividade humana. Seus proponentes 

ganharam espaço midiático, concedendo entrevistas, publicando artigos, alimentando páginas 

na internet e perfis em redes sociais; atores políticos passaram a defender o projeto como 

mecanismo de autopromoção diante de um eleitorado conservador que se consolidava no país; 

sua constitucionalidade virou alvo de debate; professores se posicionaram, em geral, de forma 

crítica, buscando mostrar as inconsistência e abusos da proposta – ainda que, não podemos 

negar, tenha havido vozes docentes favoráveis ao projeto e articuladas ao movimento. Em meio 

a todo esse conflito de opinião, que perpassa esferas diversas, a academia também começou a 

se mobilizar, não só no sentido de fazer frente ao Escola Sem Partido, mas também no sentido 

de estudá-lo, o que ocorreu em múltiplas áreas de conhecimento, como o Direito, a História, as 

Ciências Sociais, a Educação e as Letras, campo no qual se insere esta dissertação.  

A discussão acadêmica dividiu-se em dois principais braços. No primeiro, o 

Movimento e os consequentes Projetos de Lei passaram a constituir fontes de discussões que 

tinham por objetivo descrever, interpretar e explicar discursos a respeito da educação brasileira 

(PENNA; SALLES, 2017; CIAVATTA, 2017; FRIGOTTO, 2017; MATTOS et al., 2017; 

SOUZA; OLIVEIRA, 2017); nesse sentido, o Escola Sem Partido se tornava um objeto a partir 

do qual se podia discutir sobre as dinâmicas da educação no país e refletir sobre seu 

desenvolvimento, seus avanços e retrocessos. No segundo braço, os estudos se voltavam a 

entender, de fato, o movimento Escola Sem Partido, a partir não só de diferentes áreas, como 

também do diálogo interdisciplinar, com o objetivo de detectar traços recorrentes do discurso 

que lhe estrutura, que vão desde ataques à figura docente até a circulação de terminologias 

vagas e consideravelmente voláteis (PENNA, 2017a). Neste segundo braço, era ponto de 

destaque a necessidade de haver uma rediscussão sobre a Educação no Brasil (ORSO, 2017; 
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PENNA, 2017a; SCRIVANO; CUNHA; BICALHO, 2017), fato que é destacado por Rocha 

(2020) como um benefício não esperado das discussões em torno do Escola Sem Partido.  

Ainda que já tenham passado três anos do último pico midiático de atenção sobre o 

tema, defendemos que esta pesquisa ocupa um papel importante no desvelamento do processo 

de legitimação e deslegitimação discursiva do movimento e do projeto de lei a ele associados, 

dado que os ataques à educação no país não deixaram de ocorrer; inversamente, vêm ganhando 

fôlego. Nesse sentido, acreditamos ser produtivo compreender a argumentação que se instaura 

acerca de um objeto de dissenso que atinge o coração da esfera educativa, especialmente ao 

consideramos que o Escola Sem Partido se constitui em uma amplificação local de um 

movimento global que busca tanto restringir a escola a funções consideradas básicas quanto 

limitar o direito à educação, o que, no Brasil, se configura ainda como uma conquista 

consideravelmente recente.  

Em consequência da polêmica instaurada a respeito do Movimento e dos consequentes 

Projetos de Lei, posicionamentos distintos a respeito dos rumos da Educação Brasileira foram 

ganhando forma na mídia impressa e digital, a partir de produções escritas cujas perspectivações 

têm origens diversas, resultando, assim, em posicionamentos multifacetados protagonizados 

por educadores, juristas, políticos e jornalistas. A partir disso, julgamos relevante investigar as 

instâncias argumentativas desses posicionamentos em face das coerções discursivas que lhes 

constituem (FAIRCLOUGH, 2003; GONÇALVES-SEGUNDO, 2018b) de modo a depreender 

a rede de argumentos que alimenta a discussão por meio de um estudo de Argumentário. A 

proposta é justamente depreender quais seriam as perspectivas assumidas ao longo da polêmica, 

os principais argumentos reiterados tanto para defender quanto para atacar determinadas 

posições, e as principais questões que emergem em face dos acontecimentos políticos e legais 

que atravessam o conflito. 

Nesse sentido, considerando que o Escola Sem Partido coloca em disputa uma série de 

concepções de fundamental importância para o estabelecimento das bases de uma educação e 

de uma sociedade calcadas em valores democráticos, a identificação, a reconstrução e a 

organização dos argumentos comumente recrutados por argumentadores nos permitem ter um 

panorama da perspectiva de educação à qual distintas posições textual e argumentativamente 

instanciadas aspiram.  

Para além da relevância social da investigação de tal polêmica, o próprio processo de 

construção de um Argumentário, que parte de uma perspectiva primariamente lógica e 

secundariamente discursiva – doravante, lógico-discursiva – do raciocínio argumentativo, 

consiste em uma via de investigação acadêmica ainda pouco explorada; trata-se, dessa forma, 
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de uma empreitada exploratória que se propõe a contribuir para a sistematização de um conjunto 

de procedimentos produtivos para o estudo da reprodução discursiva dos argumentos. Para 

desenvolvermos tal empreitada, assumimos como ponto de partida as definições e discussões 

de Grácio (2010; 2013; 2016), Plantin (2008[2005]), Goodwin (2020) e Gonçalves-Segundo 

(2021b) para propormos um caminho para identificar, depreender, reconstruir e representar uma 

rede de argumentos discursivamente ancorada. 

Visando, então, a contribuir para o avanço dos estudos argumentativos, esta pesquisa 

parte da seguinte hipótese de trabalho: 

A teoria dos Esquemas Argumentativos fornece subsídios produtivos para a construção de 

Argumentários em uma perspectiva lógico-discursiva do raciocínio argumentativo, de modo a nos 

permitir identificar (i) aspectos lógicos do raciocínio (como a estrutura e o tipo de esquema que são 

instanciados em distintos textos) e (ii) aspectos discursivos que permeiam as presunções (Garantia e 

Meio-Fim) e os Valores. 

Para discutir essa hipótese, propomos, primeiramente, uma metodologia de construção 

de Argumentários em uma perspectiva lógico-discursiva; na sequência, aplicamos tal 

metodologia ao corpus de modo a verificar suas limitações e potencialidades e que tipo de 

resultados ela é capaz de gerar. A fim de subsidiar esse procedimento, (i) procedemos a uma 

discussão sobre a noção de Esquema Argumentativo, a partir da proposta pragmaticamente 

orientada da Logica Informal que distingue entre esquemas internos e externo, de um lado, e 

epistêmicos e práticos, de outro (MACAGNO; WALTON, 2019[2018]; WALTON; 

MACAGNO, 2016; MACAGNO, 2015; WALTON, 2006); (ii) recuperamos o debate sobre 

Argumentação Epistêmica e Prática e sobre estrutura do argumento (TOULMIN, 2006[1958]; 

TOULMIN; RIEKE; JANIK, 1984[1978]; FAIRCLOUGH; FAIRCLOUGH, 2012; 

GONÇALVES-SEGUNDO, 2019; 2020a; GONÇALVES-SEGUNDO; ISOLA-LANZONI, 

2019; VAN EEMEREN et al., 2014; FREEMAN, 2011; VAN EEMEREN; HOUTLOSSER; 

SNOECK HENKEMANS, 2007); e (iii) articulamos esses elementos para tratar do 

Argumentário (GOODWIN, 2020; GRÁCIO, 2013; PLANTIN 2008[2005]; GONÇALVES-

SEGUNDO, 2021b); 

Além disso, no tocante à análise dos dados, partimos de uma segunda hipótese: 

Uma polêmica, como a do Escola Sem Partido, que se estende por distintos momentos de organização 

político-administrativa de um Estado e que envolve discussões protagonizadas por atores de distintas 

esferas (no caso, a política, a educacional, a jurídica e a jornalística), gerará uma rede de 

Argumentários que estrutura respostas a Questões distintas – mas articuladas – ao longo do desdobrar 

do próprio conflito de opinião no espaço público. 
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Para o tratamento de tal hipótese, não só nos debruçamos sobre a evolução histórica 

da polêmica entre 2004 e 2019, como adotamos uma postura de análise que parte do dialético 

para o lógico-discursivo. Inicialmente, buscamos identificar as Questões Argumentativas que 

se delineavam ao longo da polêmica (PLANTIN, 2008[2005]), para, posteriormente, 

reconstruir e cotejar os argumentos presentes nos textos, com o objetivo de verificar sua 

recorrência, evidência fundamental para que tomássemos um dado raciocínio argumentativo 

como candidato a integrar o Argumentário (GOODWIN, 2020; GONÇALVES-SEGUNDO, 

2021b). Depois disso, diagramamos os argumentos relevantes e tornamos a interação entre eles 

visível por meio de uso de software propício para tal (MIRO, 2017); e, por fim, procedemos a 

uma discussão crítica dos argumentos a partir de uma perspectiva professoral centrada no 

compromisso com uma educação efetivamente crítica (GEE, 2016; FREIRE, 1974). 

Assumindo que a mídia tem o poder de refratar parte significativa do que circula em 

uma sociedade globalizada e integrada por meio de um conjunto de plataformas digitais, 

decidimos compor nosso corpus com textos que consistem em instâncias de gêneros discursivos 

opinativos vinculados à esfera jornalística. Formado por 26 textos – dentre editoriais e artigos 

de opinião –, o corpus foi organizado a partir de um recorte temporal que buscava flagrar os 

movimentos de transição entre diferentes gestões presidenciais:  o Governo Dilma Rousseff (de 

2014 até agosto de 2016), o Governo Interino de Michel Temer (entre setembro de 2016 e 

dezembro de 2018) e o Governo que se instala após as eleições presidenciais de 2018 (após 

janeiro de 2019). Essa decisão, que se correlaciona com nossa segunda hipótese, busca capturar 

continuidades e descontinuidades no Argumentário decorrentes da provável influência do 

cenário político-administrativo na legitimação e na distribuição do discurso pró e contra o 

Escola Sem Partido, considerando as distintas perspectivas a partir das quais a questão fora 

abordada: a educacional, a política e a jurídica, especialmente.  

Em vista do exposto, nossa dissertação se inicia com um capítulo orientado à discussão 

acerca das etapas percorridas pelo Escola Sem Partido, desde suas origens, em 2004, até o início 

de 2019, período no qual pudemos identificar grande tração midiática. Nesse percurso, 

atentamo-nos à possibilidade interpretativa de que o Escola Sem Partido seja uma refração local 

de um movimento globalizado orientado a restringir o espaço de atuação formativa da escola, 

movimento esse ancorado em valores neoliberais. 

No segundo capítulo, discutimos os pressupostos teóricos assumidos em relação aos 

estudos da argumentação. Mobilizamos, dessa forma, conceitos referentes (i) à polêmica como 

modalidade argumentativa em sociedades democráticas; (ii) a Questão Argumentativa, (iii) ao 
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funcionamento da Argumentação Epistêmica e Prática, (iv) a Esquemas Argumentativos como 

padrões lógico-discursivos de construção de raciocínio argumentativo; e (v) a Argumentário.  

No terceiro capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos da presente 

pesquisa. Inicialmente, discorremos sobre o processo de seleção, filtragem e organização do 

corpus; posteriormente, tratamos do procedimento de depreensão de argumentos a partir de 

instâncias textuais concretas, com base na teoria dos Esquemas Argumentativos; na sequência, 

apresentamos as razões para a escolha de um nível médio de granularidade para a representação 

visual do Argumentário; e, por fim, arrolamos os elementos imagéticos propostos para a 

construção e a interpretação dos diagramas argumentativos. 

No quarto capítulo, apresentamos nossa análise, que envolve a descrição e a 

interpretação dos argumentos identificados em nosso corpus, uma discussão sobre a forma 

como eles interagem ao longo da polêmica, considerando a dinâmica de defesa de pontos de 

vista e de refutação da perspectiva outra, além de realizarmos uma discussão geral dos 

resultados obtidos. 

Na conclusão, realizamos um balanço crítico do procedimento adotado em face das 

hipóteses e dos objetivos estabelecidos, discorrendo acerca das limitações encontradas ao longo 

de nosso empreendimento analítico, bem como acerca das possibilidades de expansão para 

pesquisas futuras. 

Por fim, na seção de Anexos, disponibilizamos os textos que compõem nosso corpus, 

organizados cronologicamente, além de um rol de entradas para matérias publicadas em meio 

digital sobre o Escola Sem Partido, material que foi utilizado para mapear os recortes temporais 

em que a disputa recebia maior atenção na esfera pública. 

 

  



23 

 

CAPÍTULO 1 – ESCOLA SEM PARTIDO 

 

Tendo ganhado notoriedade na mídia impressa e digital ao longo dos anos 2010, o Escola Sem 

Partido (ESP) constitui-se como tema sobre o qual se debruçaram pesquisas ligadas a distintas 

áreas do conhecimento e perspectivas teóricas. Representações e disputas a respeito do que seria 

educação, do que seria ensino e, especialmente, da distinção entre estas duas noções marcaram 

significativamente a polêmica que se formou em torno do tema que ocupa, hoje, papel 

significativo entre os tópicos que constituem a problemática da educação brasileira.  

Consoante a isso, diversos pesquisadores (como, para citar alguns exemplos, MELO, 

2016, em Linguística; KATZ, 2017; KATZ, MUTZ, 2017; PINHEIRO, 2017; ROCHA, 2020, 

em Educação; CALDAS, 2018, em História; SILVA, CILLA, SOUZA, 2016, em Sociologia; 

e FERREIRA, 2016, em Direito) passaram a dedicar maior sistematicidade ao objetivo de 

entender, sob perspectivas distintas, em que consiste o ESP, desde sua origem em 2004, 

enquanto Movimento de um seleto grupo de pais e alunos, até sua consolidação enquanto 

Projeto de Lei, em 2016.  

Idealizado por Miguel Nagib, o Movimento Escola Sem Partido tem como cerne 

propor uma suposta neutralidade no que tange aos modos de conduta no ambiente escolar, em 

especial por parte dos professores e, assim, intervir no âmbito da escola, por meio de um Projeto 

de Lei, com vistas a combater o que o idealizador e seus defensores denominam “doutrinação 

ideológica”1. Subjaz a tal proposta o estabelecimento de formas de coerção no ambiente da sala 

de aula – em forma de cartazes pendurados em paredes – como canais de comunicação Escola-

Estado a fim de criar mecanismos que propiciem denúncias ao que intitulam “assédio 

ideológico”. 

Isso posto, neste capítulo, propomos discorrer sobre os acontecimentos que constituem 

as etapas percorridas pelo Movimento Escola Sem Partido, considerando sua gênese enquanto 

um caso isolado, passando pelo processo de ampliação do debate na esfera pública, chegando, 

por fim, ao estágio em que conquista o estatuto de Projeto de Lei, momento sobre o qual nossa 

análise se debruça mais concretamente. Para contextualizá-lo sócio-historicamente, 

chamaremos a atenção para o fato de o Movimento e o(s) posterior(es) Projeto(s) serem um 

sintoma de um movimento antiemancipatório generalizado, de forma que as origens de tal 

polêmica e o espaço conquistado no cenário político-educacional brasileiro se sustentam por 

 
1 Como apontado em: BEDINELLI, Talita. “O professor da minha filha comparou Che Guevara a São Francisco 

de Assis”. El País, São Paulo, 25 de jun. de 2016. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/23/politica/1466654550_367696.html>. Acesso em: 01 de ago. de 2020. 
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encontrarem vozes ecoantes em outros lugares do mundo atual. Nesse sentido, é significativo 

analisar os possíveis impactos que tal polêmica pode ocasionar à Educação Brasileira, sem 

negligenciar a importância de enxergar tais eventos como um sintoma de um movimento 

conservador globalizado, ao qual se dedicará uma breve discussão mais adiante neste capítulo. 

O presente capítulo divide-se de forma tal que: (i) em um primeiro momento, serão 

apresentadas e brevemente discutidas as ocorrências de representação do ESP na mídia e como 

essas representações podem contribuir para o entendimento da transição do Movimento ao 

Projeto de Lei, bem como a forma por meio da qual a representação pública alimenta a polêmica 

que dá suporte à discussão da temática em âmbito nacional; (ii) em um segundo momento, serão 

apresentadas e discutidas as terminologias recorrentes em discussões que têm o ESP como 

cerne, além de buscar apresentá-las em face de discussões e trabalhos desenvolvidos ao longo 

dos anos paralelamente à polêmica; e, por fim, (iii) buscaremos contextualizar o ESP frente ao 

back to basics, movimento calcado na noção de retorno ao ensino de funções elementares por 

parte da escola e facilmente mapeável entre as bases da Pedagogia Tecnicista.  

 

1.1 Escola sem partido e representações na mídia digital 

Por meio do mecanismo de pesquisa filtrada disponibilizado pela plataforma Google, foi 

realizado um levantamento das ocorrências de “Escola Sem Partido” entre os anos 20152 e 

20193. Foram selecionadas ocorrências em que houvesse referência, ao menos, aos termos 

encontrados entre aspas e cujo foco de discussão se desse ao menos em torno de debates 

referentes às esferas da educação e da política. Após o levantamento e a contabilização das 

ocorrências4, temos o Gráfico 1 a seguir. 

Como é possível observar no Gráfico 1, há dois picos de ocorrências de material 

jornalístico que giram em torno da temática do Escola Sem Partido: entre julho e agosto de 

2016 e entre novembro e dezembro de 2018. No contexto político brasileiro, esses períodos 

correspondem, respectivamente, ao período que antecedeu o impeachment da então presidenta 

da república Dilma Rousseff e ao período posterior à eleição presidencial de 2018.  

 
2 Entre os anos 2013 e 2014, somam-se 4 ocorrências. Devido à baixa incidência, não foram adicionadas ao gráfico. 

Optamos por considerar as ocorrências de 2015, ainda que poucas se comparadas às dos outros anos, devido à 

presença de jargões que viriam a marcar as discussões que constituem a polêmica; a saber: “doutrinação 

ideológica” e “ideologia de gênero”. 
3 Na aba referente a notícias, foram selecionadas, respectivamente, as opções de “qualquer conteúdo”, “intervalo 

personalizado” – sempre entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano –, “classificados por data” e “ocultar 

duplicações”. 
4 As ocorrências que compõem os dados dos gráficos estão disponibilizadas no Anexo 27.  
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Gráfico 1 – Ocorrências de material jornalístico sobre o Escola Sem Partido, em mídia digital, entre 2015 e 2019 

 

Fonte: elaboração própria 
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O período interino, em que houve certa estabilidade de ocorrências, corresponde ao 

período em que Michel Temer ocupara o cargo de presidente. Estes marcos de transição política 

no âmbito nacional se mostraram relevantes para delimitar o recorte dos textos que comporiam 

o corpus desta pesquisa5. Concomitante ao processo de impeachment que ocorria na segunda 

metade de 2016, foi aberta uma consulta pública que objetivava levantar dados quanto ao 

posicionamento da população a respeito de possíveis modificações das diretrizes da educação. 

A consulta pública, aberta em 18 de julho pelo Senado Federal, dizia respeito ao Projeto de Lei 

193, de 2016, “de autoria do senador Magno Malta, que visa incluir o Programa Escola Sem 

Partido nas diretrizes e bases da Educação Nacional” (RATIER, 2016, p. 30).  

Encerrada a consulta, contabilizaram-se 410.692 votos6, sendo 210.819 deles 

contrários à inclusão do Programa Escola Sem Partido entre as diretrizes e bases da educação 

nacional. Esta consulta pode ser vista como um sintoma de um aspecto significativo que 

perpassa a discussão como um todo: seu caráter polêmico. Ao considerar política em um sentido 

amplo7, isto é, aquilo que diz respeito a assuntos de interesse coletivo de uma comunidade e 

que visa, na maior parte das vezes, ao bem-estar desta, o dissenso, como elemento comum à 

polêmica, marca um condicionamento que consiste na possibilidade de chegar a um resultado 

razoável; não necessariamente consensual. Neste caso, após tramitar por cerca de 18 meses, foi 

requerida a retirada da proposição, em caráter definitivo, em 20 de novembro de 20178. 

 
5 Para mais detalhes, ver Capítulo 3.  
6 Dados retirados do sítio eletrônico do Senado Federal, na aba E-cidadania. PROJETO DE LEI DO SENADO nº 

193 de 2016 (PLS 193/2016). Senado Federal. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=125666>. Acesso em: 02 de fev. de 2020.  
7 Política enquanto atividade “exercida pelos representantes políticos – e que, em razão da representação, demanda 

controle social, seja direto ou indireto – e a realizada pelos cidadãos por meio dos instrumentos previstos na 

Constituição Federal. Nesse sentido, a atividade política destina-se – ou ao menos deveria destinar-se – a atender 

as demandas que lhes são dirigidas pelos cidadãos ou aquelas formuladas pelos próprios agentes do sistema 

político, ao mesmo tempo em que articulam os apoios necessários” (SAMPAIO, 2015, p. 11). 
8 O conceito de polêmica será mais detidamente abordado no Capítulo 2. 
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Gráfico 2 – Ocorrências de material jornalístico sobre o Escola Sem Partido, em mídia 

digital, em 2016 

Fonte: elaboração própria 

2016 foi um ano também consideravelmente relevante para a educação brasileira 

devido tanto à Reforma do Ensino Médio, quanto à Proposta de Emenda à Constituição – PEC 

241/2016, que objetiva limitar o aumento dos gastos públicos à variação da inflação, com o 

potencial de diminuir recursos para áreas como educação e saúde. Devido à sobreposição de 

atividades consideradas ataques à educação, o Escola Sem Partido, a intenção de Reforma e a 

PEC acabaram ocupando conjuntamente, em especial nos meses de outubro e novembro – 

período imediatamente após o processo de impeachment –, espaço de cobertura da mídia 

nacional, como é possível observar na distribuição ao longo do ano e, especialmente, no 

aumento exponencial no início do segundo semestre, como apontado no Gráfico 2 acima.  

Em 2017, o Escola Sem Partido suscitou discussões acaloradas quando da solicitação 

oficial à Justiça de que fosse suspensa a regra do Exame Nacional do Ensino Médio que atribuía 

nota zero à redação do participante que desrespeitasse os Direitos Humanos em sua produção 

escrita9. Com decisão favorável, tal solicitação resultou na reformulação de uma das 

competências de avaliação do exame, além de simbolizar o espaço, a influência e o poder de 

agenciamento na esfera pública educacional brasileira que o Movimento conquistou, ainda que 

não contasse com aprovação de um Projeto de Lei.  

 
9 Isso será mais detidamente discutido no Capítulo 4. 
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Gráfico 3 – Ocorrências de material jornalístico sobre o Escola Sem Partido, em mídia 

digital, em 2018 

Fonte: elaboração própria 

Em 2018, o destaque ao Escola Sem Partido na mídia se deu especialmente entre os 

meses de outubro e dezembro, como é possível observar no Gráfico 3 acima, devido ao período 

eleitoral. Marcadas, em especial, pela eleição presidencial, as chamadas das notícias apontavam 

para três aspectos relevantes: (i) a constatação de o Escola Sem Partido ser bandeira de um dos 

candidatos à presidência10, (ii) o incentivo à gravação de imagens no ambiente da sala de aula 

 
10 Como é possível observar nas seguintes notícias: FOLHAPRESS. Iniciativa da família Bolsonaro impulsionou 

Escola sem Partido. Bem Paraná, 23 de out. de 2018. Disponível em: 

<https://www.bemparana.com.br/noticia/iniciativa-da-familia-bolsonaro-impulsionou-escola-sem-

partido#.XeboWOhKjIU>. Acesso em: 01 de ago. de 2020; ESPECIALISTAS criticam propostas de Bolsonaro 

para educação. Vermelho.org, 25 de out. de 2018. Disponível em: 

<https://vermelho.org.br/2018/10/25/especialistas-criticam-propostas-de-bolsonaro-para-educacao/>. Acesso em: 

01 de ago. de 2020; HAUBERT, Maria. Bandeira de campanha de Bolsonaro, Escola Sem Partido entra na pauta 

da Câmara. O Estado de S.Paulo, 30 de out. de 2018. Disponível em: 

<https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,bandeira-de-campanha-de-bolsonaro-escola-sem-partido-entra-

na-pauta-da-camara,70002575423>. Acesso em: 01 de ago. de 2020; DA REDAÇÃO. Bandeira de Bolsonaro, 

projeto “Escola Sem Partido” pode ser votado hoje. Exame, 31 de out. de 2018. Disponível em: 

<https://exame.com/brasil/bandeira-de-bolsonaro-projeto-escola-sem-partido-pode-ser-votado-hoje/>. Acesso 

em: 01 de ago. de 2020. 
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por parte de uma deputada eleita11, bem como (iii) o reconhecimento de que, mesmo sem 

amparo legal, o Escola Sem Partido já surge efeito no cotidiano da docência brasileira12. 

Nessa esteira, 2019 foi um ano marcadamente conturbado na educação brasileira, 

considerando a rotatividade e a instabilidade relativas às figuras responsáveis por sua 

administração. Além disso, outro fator relevante diz respeito à disputa sobre proibir ou não que 

os alunos fossem incentivados a gravar professores em sala de aula13 – caso mais marcadamente 

relevante no estado de Santa Catarina. Ao longo do ano, e após sofrer alterações no decorrer de 

sua tramitação nos três níveis político-administrativos, o ESP foi aprovado pelas Câmaras 

Municipais de Taboão da Serra, Porto Alegre e Belo Horizonte. 

 
11 Como é possível observar nas seguintes notícias: CARAZZAI, Estelita Hass. Deputada eleita do PSL pede que 

estudantes denunciem professores contra Bolsonaro em sala de aula. Folha de S.Paulo, 29 de out. de 2018. 

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/deputada-eleita-do-psl-pede-que-estudantes-

denunciem-professores-contra-bolsonaro-em-sala-de-aula.shtml>. Acesso em: 01 de ago. de 2020; ROHDEN, 

Júlia. Deputada eleita pelo PSL estimula estudantes a denunciarem professores. Brasil de Fato, 29 de out. de 2018. 

Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2018/10/29/deputada-eleita-pelo-psl-estimula-estudantes-a-

denunciarem-professores/>. Acesso em: 01 de ago. de 2020; PAINS, Clarissa. Deputada eleita por partido de 

Bolsonaro cria polêmica ao pedir que estudantes denunciem professores. O GLOBO, 29 de out. de 2018. 

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/deputada-eleita-por-partido-de-bolsonaro-cria-

polemica-ao-pedir-que-estudantes-denunciem-professores-23195716>. Acesso em: 01 de ago. de 2020; 

ESTADÃO Conteúdo. MP vai apurar ‘canal de denúncias’ contra professores criado por deputada do PSL. Isto É, 

29 de out. de 2018. Disponível em: <https://istoe.com.br/mp-vai-apurar-canal-de-denuncias-contra-professores-

criado-por-deputada-do-psl/>. Acesso em: 01 de ago. de 2020; TOKARNIA, Mariana. MP vai investigar deputada 

que pediu o monitoramento de professores. Agência Brasil, 29 de out. de 2018. Disponível em: 

<http://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-10/mp-vai-investigar-deputada-que-pediu-o-

monitoramento-de-professores>. Acesso em: 01 de ago. de 2020; DUTRA, Thais. Deputada defensora do Escola 

sem Partido posa com camisa de Bolsonaro em sala de aula. Diário de Goiás, 31 de out. de 2018. Disponível em: 

<https://diariodegoias.com.br/deputada-defensora-do-escola-sem-partido-posa-com-camisa-de-bolsonaro-em-

sala-de-aula/>. Acesso em: 01 de ago. de 2020; JUSTIÇA manda deputada eleita não incitar alunos a denunciar 

professores. Folha de S.Paulo, 01 de nov. de 2018. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/11/justica-manda-deputada-eleita-nao-incitar-alunos-a-

denunciar-professores.shtml>. Acesso em: 01 de ago. de 2020. 
12 Como é possível observar nas seguintes notícias: FAGUNDEZ, Ingrid. Mesmo sem lei, Escola sem Partido se 

espalha pelo país e já afeta rotina nas salas de aula. BBC News Brasil, 05 de nov. de 2018. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-46006167>. Acesso em: 01 de ago. de 2020; STABILE, Arthur. Escola 

sem Partido já faz professor ter medo de dar aula. Ponte, 07 de nov. de 2018. Disponível em: 

<https://ponte.org/escola-sem-partido-ja-faz-professor-ter-medo-de-dar-aula/>. Acesso em: 01 de ago. de 2020; 

DEISTER, Jaqueline. Mesmo sem virar lei, Escola Sem Partido já promove censura em sala de aula. Brasil de 

Fato, 09 de nov. de 2018. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2018/11/09/mesmo-sem-virar-lei-

escola-sem-partido-ja-promove-censura-em-sala-de-aula/>. Acesso em: 01 de ago. de 2020; CARPANEZ, Juliana. 

Escola Sem Partido: como projeto, para o bem ou mal, já impacta a educação. UOL, 15 de dez. de 2018. Disponível 

em: <https://educacao.uol.com.br/noticias/2018/12/15/escola-sem-partido-como-projeto-para-o-bem-ou-mal-ja-

impacta-a-educacao.htm>. Acesso em: 01 de ago. de 2020; FLECK, Giovana. ‘O Escola Sem Partido não foi 

aprovado, mas suas ideias estão no cotidiano’. Brasil de Fato, 24 de dez. de 2018. Disponível em: 

<https://www.brasildefato.com.br/2018/12/24/o-escola-sem-partido-nao-foi-aprovado-mas-suas-ideias-estao-no-

cotidiano/>. Acesso em: 01 de ago. de 2020. 
13 AGOSTINI, Renata. Ministro da Educação diz que filmar professores em aula é um direito dos alunos. O Estado 

de S.Paulo, 28 de abr. de 2019. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,ministro-da-

educacao-diz-que-filmar-professores-em-aula-e-direito-dos-alunos,70002808189>. Acesso em: 02 de jan. de 

2022.13:10 19/06/2022 
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As temáticas que atravessam a polêmica giram, majoritariamente, em torno dos limites 

entre ensino e educação, limites entre o espaço da família e o espaço da escola, entre a 

doutrinação e a neutralidade, dentre outras dicotomias que ganham espaço na esfera pública, 

apesar da complexidade e da multiplicidade de valores que marcam um momento tão sensível 

quanto à formação cidadã. Ao anular o espectro de possibilidades que cada objeto de 

tematização poderia suscitar, por meio de divisões supostamente categóricas, borram-se os 

limites entre o público e o privado. Na Nota Técnica 01/2016 PFDC de 21 de julho de 2016, do 

Ministério Público Federal, tal estratégia é tida como inconstitucional pela Procuradoria Federal 

dos Direitos do Cidadão – órgão ligado à Procuradoria-Geral da República –, de forma que: 

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

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

público e privado; (ii) impede o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas 

(art. 206, III); (iii) nega a liberdade de cátedra e a possibilidade ampla de 

aprendizagem (art. 206, II); (iv) contraria o princípio da laicidade do Estado, porque 

permite, no âmbito da escola, espaço público na concepção constitucional, a 

prevalência de visões morais/religiosas particulares.
14

 

Ao levantar o questionamento sobre os limites da escola frente à vontade da família, 

desconsidera-se a diversidade de famílias que compõem o espaço da escola e acaba por 

determinar regras e valores que, possivelmente, subjazem a apenas uma parcela desses núcleos 

familiares, ficando diversas realidades outras excluídas do espaço coletivo e, na maior parte dos 

casos, do espaço público.  

Tal tendência à dicotomização passou a ser notada por estudiosos e, 

consequentemente, a ser discutida em diferentes produções, sejam as acadêmicas, sejam as de 

circulação midiática. Como será mais detalhadamente analisado no Capítulo 4, a historiadora e 

antropóloga Lilia Schwarcz, por exemplo, se vale de um esquema analógico entre a perspectiva 

colonizadora dos europeus e a perspectiva adotada por defensores do Escola Sem Partido, 

esquadrinhando os mapeamentos de elementos dicotomizados ao longo da história, de forma a 

discutir como essa estratégia vem sendo mobilizada por defensores do Movimento. Partindo da 

mesma premissa dicotomizadora, Luis Felipe Miguel (2016) se debruça sobre dois pontos 

fulcrais em discussões relacionadas ao ESP: marxismo – atribuição comumente dada por 

defensores do ESP ao polo “doutrinação” da dicotomia subjacente “neutralidade vs 

doutrinação” – e ideologia de gênero – terminologia comumente atribuída a discussões que 

 
14 PROCURADORIA FEDERAL dos Direitos do Cidadão. Nota Técnica 01/2016 PFDC. Ministério Público 

Federal, 21 de jul. de 2016. Disponível em: <http://ole.uff.br/nota-tecnica-mpf-01-2016-escola-sem-partido/>. 

Acesso em: 30 de jan. de 2020. 
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versem sobre “igualdade de gênero” nas escolas, terminologia esta, novamente, em oposição à 

(suposta) neutralidade.  

 

1.2 Doutrinação político-ideológica, ideologia de gênero e sistema (falho) de educação 

brasileiro 

Segundo Ratier (2016), o marxismo é comumente apontado como causa significativa da suposta 

doutrinação nas salas de aula brasileiras; entretanto, o termo carece, por parte dos próprios 

adeptos, de uma definição, ainda que simples e sucinta. Nas palavras do autor: 

O Escola Sem Partido não define, em nenhum momento, o que entende por marxismo. 

O termo é controverso e pode designar muitas coisas, como apontam os italianos 

Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino no clássico Dicionário de 

Política: “Identificam-se diversas formas de marxismo, quer com base nas diferentes 

interpretações do pensamento dos dois fundadores [Marx e Engels] quer com base nos 

juízos de valor com que se pretende distinguir o marxismo que se aceita do marxismo 

que se rejeita: por exemplo, o marxismo da Segunda e da Terceira Internacional, o 

marxismo revisionista e ortodoxo, vulgar, duro, dogmático etc.” (RATIER, 2016, p. 

38-39).  

Esta carência no que diz respeito à sistematicidade do que o ESP e seus adeptos 

entendem por marxismo, ideologia, ideologização, doutrinação, entre outros diversos termos 

que compõem suas acusações, vai ao encontro de discussões propostas por diversos autores, 

como Miguel (2016), que busca discorrer a respeito da transição da doutrinação marxista – 

entendendo-a em termos políticos – para a ideologia de gênero – compreendendo-a em termos 

ético-morais –, o que evidencia a saliência de aspectos conservadores que subjazem às 

discussões e às propostas do Movimento e do Projeto de Lei. 

Miguel (2016) dá destaque ao avanço de políticas de caráter conservador nos anos 

201015 no cenário político nacional16. Para o autor, é consensual que, com o fim da ditadura 

militar, o Estado brasileiro passou a buscar uma menor desigualdade social e, junto disso, a 

defesa dos direitos humanos. Em contrapartida, o autor reconhece que “os discursos 

reacionários provêm, no caso brasileiro, de uma conjugação heteróclita entre o 

‘libertarianismo’, o fundamentalismo religioso e o antigo anticomunismo” (MIGUEL, 2016, p. 

 
15 É possível observar tal tendência, que flerta com os ideais do Movimento Escola Sem Partido, ainda no início 

da década. Um caso ocorrido na Universidade Federal de Ouro Preto é ilustrativo. Em 2013, o Centro de Difusão 

do Comunismo (CDC), programa de extensão da Universidade, “premiado como melhor projeto de extensão pela 

pró-reitoria de extensão da Ufop, em 2012”, foi alvo de críticas pelo uso de verbas devido ao uso do termo 

“difusão” em seu nome, gerando, para alguns, a leitura de que se tratava de incitação de propaganda ideológica. 

Para mais, ver: MG: universidade causa polêmica com curso para difundir o comunismo. Terra, 9 de jul. de 2013. 

Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/educacao/mg-universidade-causa-polemica-com-curso-para-

difundir-o-comunismo,24d2084d353cf310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>. Acesso em: 30 de jul. de 

2020. 
16 Para uma visão mais ampla e crítica a respeito do respaldo sócio-político-econômico que precede o Movimento 

Escola Sem Partido, ver Frigotto (2017). 
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592). Com significativa influência nos meios acadêmicos estadunidenses, a “ideologia 

ultraliberal libertariana” (MIGUEL, 2016, p. 592) consiste na defesa da menor presença 

possível do Estado, de forma que, por mais desigual que se faça, “qualquer situação que nasça 

de mecanismos de mercado é justa por definição” (MIGUEL, 2016, p. 592). Isso aponta para a 

infiltração de valores mercadológicos na esfera da educação, bem como para a consonância de 

valores que o Escola Sem Partido encontra em discussões e medidas de outros países a respeito 

da esfera da educação. 

Conforme expõe Frigotto (2017) no que diz respeito à esfera da educação vista sob 

uma ótica mercadológica, todos são dotados de capital humano e, assim, caberia à escola apenas 

transmitir conteúdo, de forma que “sob a ideologia da neutralidade do conhecimento e da 

redução do papel da escola pública de apenas instruir, esconde-se a privatização do pensamento 

e a tese de que é apenas válida a interpretação dada pela ciência da classe detentora do capital” 

(FRIGOTTO, 2017, p. 29). Isso vai ao encontro da noção de Educação Bancária, abordada em 

Pedagogia do Oprimido, importante obra do educador Paulo Freire. Na ocasião de discutir a 

respeito de visões concernentes às formas e à dinâmica da relação de opressão, Freire (1974) 

aponta que tal pedagogia consistiria em uma forma de manutenção do poder, uma vez que se 

trata de uma pedagogia da classe dominada – pensada na manutenção da posição ocupada por 

ela em sociedade – e não para ela – uma pedagogia que pensasse em sua autonomia e, portanto, 

na quebra do círculo vicioso da posição dominada. Isso, por sua vez, resultaria em uma 

pedagogia que não teria como resultado a libertação da parte oprimida da sociedade. Nas 

palavras do educador:  

Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios 

aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações 

instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização da ignorância, que constitui 

o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre 

no outro. (FREIRE, 1974, p. 67) 

Assim, em consonância aos dizeres de Freire (1974), Frigotto (2017) aponta para a 

tendência de um processo de escolarização que visa à formação de parcela significativa da 

população com vistas apenas a um dos elementos constitutivos da formação, a saber, o mercado 

de trabalho – caracterizando, assim, uma pedagogia do alunado criada pela classe dominante, 

mas não para ele.  

Contando com investimentos nacional e internacional, é a lógica de livre mercado 

defendida pelo Instituto Millenium17, posição esta que produz ressonância na imprensa 

 
17 “O Instituto Millenium (Imil), segundo seu site, é uma entidade sem fins lucrativos, formada por intelectuais e 

empresários, que ‘promove valores e princípios que garantem uma sociedade livre, como liberdade individual, 

direito de propriedade, economia de mercado, democracia representativa, Estado de Direito e limites institucionais 
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brasileira e é popularizada muitas vezes por meio de vozes de jornalistas, como Rodrigo 

Constantino (MIGUEL, 2016). Isso corrobora a tese de que o Escola Sem Partido deve ser lido 

como um sintoma de um trajeto que busca condicionar a escola ao papel de transmitir o que de 

(supostamente) melhor foi feito ao longo da história da humanidade, estando ela condicionada, 

porém, a somente isto: a um papel reprodutor e que, quando da tentativa de fazer mais do que 

isso, estaria infringindo regras da ordem da moral. 

Um tema recorrente nas discussões que concernem ao ambiente escolar diz respeito ao 

limiar entre o ensino escolar regular – tido como ensino de conteúdos programáticos – e as 

liberdades de ensino que cabem ao ambiente familiar – o que caracteriza uma noção restritiva 

de educação. Ecoando os dizeres de Freire, Oliveira (2005, p. 228) aponta que: 

[...] na perspectiva histórica das teorias em educação, a escola foi concebida para 

atender aos interesses de uma classe burguesa que se consolidava no poder e que 

estava preocupada em superar a situação de opressão a que vinha sendo submetida. 

Para este fim, já no século vinte, no Brasil, contava-se com um professor em cada 

classe, cabendo-lhe transmitir aos alunos o acervo cultural já constituído ao longo de 

anos de colonização e mesmo anteriormente a ela. Este modelo de ensino-

aprendizagem foi identificado na chamada Escola Tradicional. 

O movimento que sucedeu o então modelo vigente de ensino surgiu a partir de uma 

visão que considerava a Escola Tradicional pouco eficaz para lidar com a concepção de 

ignorância humana vigente – “ignorância decorrente do não domínio de conhecimentos 

(OLIVEIRA, 2005, p. 228) –, o que deu origem, portanto, ao movimento da Pedagogia Nova. 

Esta visão buscou dar ênfase aos que estivessem à margem da integração social, de forma que, 

segundo Oliveira (2005, p. 228), tal visão “não mais enfatizava a ignorância decorrente do não 

domínio de conhecimentos, recaindo sua atenção sobre os rejeitados [...]”, pois, nesta 

perspectiva, a educação passa a ser vista como “o instrumento que permitiria adaptar os 

indivíduos à sociedade, por ensinar que, independente [sic] das diferenças individuais, devia-

se respeitar e aceitar a todos” (OLIVEIRA, 2005, p. 228). Isso permite inferir que houve uma 

maior abertura para a discussão de tópicos relacionados à diversidade, de forma que os alunos 

passassem a ganhar maior grau de agenciamento no próprio processo de escolarização, 

diferentemente do modelo de Escola Tradicional, em que a ênfase se dava sobre o professor. 

Importante ressaltar, porém, que, apesar de o papel do aluno em seu processo de 

escolarização ter maior espaço nessa segunda concepção, em ambas as visões o foco recai sobre 

apenas um dos elementos – diversos – que compõem o universo escolar. Num curso de buscar 

contemplar questões de ordem social no processo escolar, mais especificamente as necessidades 

 
à ação do governo’” (ESPINOSA, QUEIROZ, 2017, p. 54), potencialmente com ecos de movimentos como o No 

Indoctrination estadunidense.  
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relacionadas ao mercado de trabalho, deu-se o surgimento de uma Pedagogia Tecnicista 

(SAVIANI, 1997). Por almejar um processo de ensino que convergisse para uma ordenação 

mais operacional e objetiva – o que, por consequência, restringiria o espaço da subjetividade –

, “padronizou-se o sistema de ensino por meio de planejamentos formulados previamente, 

ficando o professor e aluno minimizados em seus papéis e ressaltando-se a organização racional 

dos processos, sendo o objetivo da educação formar indivíduos eficientes” (OLIVEIRA, 2005, 

p. 228). 

Num momento posterior, viu-se a necessidade de uma educação em relação à 

sociedade (OLIVEIRA, 2005), orientada a reproduzir no ambiente de ensino o que acontecia 

na sociedade18. Denominadas “teorias crítico-reprodutivas” (SAVIANI, 1997) tais abordagens 

concebiam, segundo Oliveira (2005), (i) o ensino enquanto violência simbólica, (ii) a escola 

enquanto aparelho ideológico do Estado, e (iii) a escola como um espaço dualista que contempla 

dois amplos objetivos: a formação da força de trabalho e a inculcação da ideologia burguesa19. 

Essa visão, que concebe a escola como ambiente no qual se fala e se estuda sobre o que acontece 

em sociedade, pressupõe que temas da vida cotidiana devam ser abordados para que, assim, se 

cumpra a proposta de articulação entre as duas esferas – social e escolar.  

É nessa articulação, porém, que se pode apontar o cerne de conflito a partir do qual se 

originou a polêmica que sustenta a discussão do Escola Sem Partido no Brasil: ao discutir temas 

que são intrinsecamente ligados à experiência com o mundo material – como política, ciência, 

religião, sexo, sexualidade, economia, ética, moral, entre diversos outros – emergem conflitos 

de valor. Quando um dos valores, porém, busca se sobressair, converge-se para um cenário de 

intransigência – e esta intransigência busca diferentes formas de vazão, seja criticando um dos 

atores que compõem o cenário da escola, seja questionando a validade da discussão posta, seja, 

ainda, cogitando acabar com a discussão ela mesma. Uma forma velada de tornar real este 

último cenário seria a de criar um inimigo vagamente delimitado e atribuir a ele a 

responsabilidade das falhas de todo um sistema complexo, como é o caso de atribuir ao 

marxismo a responsabilidade pelo mau desempenho escolar brasileiro, e esse cenário 

supostamente falho, por sua vez, seria o cenário propício ao enviesamento político-partidário – 

terminologia igualmente vaga – a que o Escola Sem Partido recorre. 

O (suposto) enviesamento encontraria eco em Paulo Freire, considerado patrono da 

Educação Brasileira, mas, pelo Escola Sem Partido, doutrinador marxista. Uma vez que o 

 
18 Importante frisar que ainda se trata de uma perspectiva que vê a escola como instituição à parte da sociedade; e 

esta, daquela. 
19 Para mais detalhes, ver Oliveira (2005), Saviani (1997). 
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marxismo é concebido por esse discurso como uma forma de doutrinação e que Paulo Freire é 

conhecido por uma pedagogia que preza pela autonomia do educando, as duas noções, 

especialmente quando superficialmente abordadas, passaram a ser erroneamente sobrepostas e 

vistas como sinônimas, haja vista que isso encontra eco em outras inverdades circulantes que 

veem a busca pela autonomia do educando como um exagero exercido pela figura professoral. 

A pedagogia proposta por Freire pressupõe autonomia plena do estudante; autonomia, 

inclusive, em relação à figura docente. 

A partir do estabelecimento de um problema no sistema atual, e na ausência de uma 

perspectiva diferente voltada a melhorá-lo, o ESP e seus defensores propõem a retomada da 

função para a qual a escola foi supostamente pensada: a de reproduzir conhecimento – função 

tecnicista significativamente lembrada ao longo do tempo em que o Movimento ESP conseguia 

público e que, vale ressaltar, apaga o agenciamento dos polos docente e discente20. 

Para além da ideia inicial proposta de combate a um suposto enviesamento político-

partidário exercido pelos professores – não raro referidos como “militantes esquerdistas 

disfarçados”21 – no ambiente da sala de aula, ganhou notoriedade a objeção incisiva ao que 

denominam “ideologia de gênero”22. 

Como ressalta Miguel (2016), no desenrolar das discussões a respeito do Movimento 

Escola Sem Partido, o que originalmente orientava-se a barrar influências advindas de um 

suposto marxismo cultural no contexto da escola passou a contemplar também discussões 

concernentes à autoridade da família sobre temáticas23 trabalhadas pela comunidade escolar, de 

forma a colocar o conteúdo ensinado nas escolas como incoerente em um modelo ideal de 

ensino24; nas palavras do autor, “o receio da discussão sobre os papéis de gênero cresceu com 

 
20 Tópico a ser mais bem tratado no Capítulo 4. 
21 Como é possível observar em: NAGIB, Miguel. Mensagem de fim de ano do Escola Sem Partido ao militante 

disfarçado de professor. Gazeta do Povo, 30 de dez. de 2016. Disponível em: 

<https://www.gazetadopovo.com.br/rodrigo-constantino/artigos/mensagem-de-fim-de-ano-do-escola-sem-

partido-ao-militante-disfarcado-de-professor/>. Acesso em: 20 de jan. de 2017. 
22 Como é possível observar em uma reportagem: BOLDRINI, Angela. Escola Sem Partido avança na Câmara; 

texto proíbe termo ‘gênero’. Folha de S.Paulo, 08 de mai. de 2018. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/05/escola-sem-partido-avanca-na-camara-texto-proibe-uso-do-

termo-genero.shtml>. Acesso em: 10 de jul. de 2020. 
23 Como é possível observar na notícia: PROJETO de lei da ‘Escola sem Partido’ avança na Câmara e proíbe 

disciplinas sobre ‘gênero’ e ‘orientação sexual’. G1, 09 de mai. de 2018. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/educacao/noticia/projeto-de-lei-da-escola-sem-partido-avanca-na-camara-e-proibe-

disciplinas-sobre-genero-e-orientacao-sexual.ghtml>. Acesso em: 10 de jul. de 2020. Em sua lide, podemos ler: 

“Discussões devem continuar até votação. Objetivo é deixar educação sexual, moral e política a cargo da família, 

e não da escola.”. 
24 Nas palavras de Frigotto (2017, p. 31): “A pedagogia da confiança e o diálogo crítico são substituídos pelo 

estabelecimento de uma nova função: estimular os alunos e seus pais a se tornarem delatores.” 
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iniciativas para o combate à homofobia e ao sexismo nas escolas e foi encampado como 

bandeira prioritária pelos grupos religiosos conservadores” (MIGUEL, 2016, p. 595-596). 

Para Mattos et al. (2017, p. 94)25, “pretende-se inviabilizar e mesmo criminalizar todas 

as iniciativas educativas propostas por professoras e professores que abordem temas como 

desigualdades de gênero, diversidade sexual (na escola e na sociedade), o combate ao 

preconceito, ao sexismo e à LGBTfobia”, de forma que debates que questionam criticamente 

os papéis sociais exercidos por homens e mulheres, bem como as concepções subjacentes às 

figuras masculina e feminina construídas com base em significados e valores tradicionalistas 

que circulam na doxa nacional, são vistos como ideologias de esquerda e invasoras da liberdade 

de ensino da família e de pensamento do alunado. 

Isso, por sua vez, acaba por refletir em mudanças significativas inclusive nos materiais 

que poderiam ser fornecidos aos alunos, haja vista que “materiais didáticos e paradidáticos com 

abordagem crítica e reflexiva sobre esses temas têm sido alvos de ataques pelos partidários do 

movimento. Seus defensores vêm afirmando que esse tipo de material e discussão ‘doutrinam’ 

estudantes, forçando-os a aceitar a ‘ideologia de gênero’” (MATTOS et al., 2017, p. 94). Ao 

trazer tal discussão junto da proposta original do movimento, o ESP “transferiu a discussão para 

um terreno aparentemente ‘moral’ (em contraposição a ‘político’) e passou a enquadrá-la nos 

termos de uma disputa entre escolarização e autoridade da família sobre as crianças.” 

(MIGUEL, 2016, p. 596). 

Tendo como base os Parâmetros Curriculares Nacionais, as Orientações Curriculares 

para o Ensino Médio e, por conseguinte, os quatro objetivos basilares do Ensino Básico – sendo 

eles (i) o aprimoramento do educando como ser humano e sua formação ética, (ii) o 

desenvolvimento de sua autonomia intelectual e de seu pensamento crítico, (iii) sua preparação 

para o mundo do trabalho e (iv) o desenvolvimento de competências para continuar seu 

aprendizado –, o debate de temas que contribuem para a criticidade do alunado quanto à 

igualdade de gênero e à diversidade do corpo social do qual ele é parte se faz elementar para 

que seja possível responder a tais demandas normativas e, assim, se atingir um modelo 

educacional eficaz no tocante a esses objetivos.  

Em meio a debates tais26, torna-se inevitável o desacordo quanto às concepções de 

gênero, a sua construção, ao papel a ele atribuído em determinadas relações, além das 

 
25 Para uma análise que trate da transição de um Movimento independente a um Projeto de Lei apresentado em 

sete estados e Distrito Federal, ver Mattos et al. (2017). 
26 Como em Penna (2017a), que discute como o Movimento Escola Sem Partido se encaixa em um modelo social 

cujo funcionamento se dá por meio de relações intermediadas pela imagem, pela mídia e por meio de dicotomias 

simplistas circulantes no senso comum para, então, compreender seu discurso, que se propõe a criar uma “chave 
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expectativas construídas a partir dessas identidades socialmente legitimadas; não raro, em meio 

a tais debates, tangenciam-se temas outros correlacionados, como estudos e reflexões sobre a 

sexualidade e a diversidade sexual. Tais temas se mostram genuínos, uma vez que constituem 

parte da realidade escolar e extraescolar dos alunos e que, portanto, caberiam como tópicos a 

serem abordados a fim de desenvolver as competências éticas exigidas pelo currículo básico27. 

Entretanto, tais debates são comumente associados por defensores da Proposta de Lei 

como “ideológicos” – no sentido de enviesados politicamente pelo que se constrói como sendo 

a imagem de uma “esquerda comunista”28 – com vistas a deslegitimá-los, contestando sua 

pertinência sob justificativa de um risco de ultrapassar os limites éticos do permitido pelo ensino 

escolar29. 

O modelo educacional brasileiro, circunscrito em diversos significados e valores, é 

objeto de disputas que abrangem diferentes perspectivas e pontos de vista, como em debates 

que tematizam a comum problemática do sistema falho de educação, a indisciplina, a formação 

de professores, avaliações e formas avaliativas padronizadas, entre diversas outras30.  Ao partir 

de um ponto de vista diacrônico, poderíamos atestar que a história da educação básica brasileira 

é ainda muito recente. Com o surgimento das Escolas Normais e dos cursos de formação para 

Mestres, o advento da primeira lei que tratava de temas referentes à educação data do Ato 

 
de leitura para entender o fenômeno educacional”. Em um ambiente que se limita a dicotomias simplistas, tópicos 

mais complexos e sensíveis, como concepções de gênero, não teriam espaço no ambiente escolar, por exemplo. 

Ou ainda Salles (2017), texto no qual o autor se propõe a discutir a respeito de como o Movimento se caracteriza 

como estando no sentido contrário de uma educação democrática. Para um estudo sobre a crise na educação e o 

papel da escola sob a perspectiva que considera o paradoxo do descrédito para com a educação e o desejo de 

controle desta, ver Katz; Mutz (2017). 
27 Como é possível notar em um caso noticiado: MENINA relata estupro após palestra sobre violência sexual e 

padrasto é preso. G1 Tocantins, 25 de mai. de 2018. Disponível em: 

<https://g1.globo.com/to/tocantins/noticia/menina-relata-estupro-apos-palestra-sobre-violencia-sexual-e-

padrasto-e-preso.ghtml>. Acesso em: 10 de jul. de 2020. 
28 Como é possível observar em publicações como NAGIB, Miguel. O Escola sem Partido e seus inimigos. Gazeta 

do Povo, 27 de jul. de 2016. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/o-escola-sem-

partido-e-seus-inimigos-7z8wdjo5b8af27otsh8xx98un>. Acesso em: 20 de jan. de 2017; NAGIB, Miguel. 

Programa Escola sem Partido acaba com cooptação da esquerda. Folha de S.Paulo, 11 de set. de 2016. Disponível 

em: <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1811861-escola-sem-partido-visa-desmantelar-maquina-

de-cooptacao-da-esquerda.shtml>. Acesso em: 16 de jan. de 2017; SAUCEDO, Lhuba. Doutrinação esquerdista 

nas escolas: só não vê quem não quer. Gazeta do Povo, 20 de abr. de 2017. Disponível em: 

<https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/colunistas/giro-de-opiniao/doutrinacao-esquerdista-nas-escolas-so-

nao-ve-quem-nao-quer-5ma7f50ht8em7kjitts6nx2ut/>. Acesso em: 18 de out. de 2018. 
29 Como defende, de forma semelhante, o partido australiano One Nation, cujas bandeiras incluem a defesa de 

voltar o ensino às habilidades elementares, como leitura e estudo da grande literatura em língua inglesa; conforme 

se pode observar em: NSW One Nation’s Policies and Achievements. One Nation. Disponível em: 

<https://nsw.onenation.org.au/our-policies-achievements/>. Acesso em: 30 de mar. de 2022. (conteúdo em língua 

inglesa). 
30 A título de exemplificação de diferentes possibilidades sobre a relação professor-aluno-conhecimento, ver Noblit 

(1995); sobre teorizações a respeito do ensino e da didática, ver Azanha (1985); ou ainda sobre teorias e práticas 

de avaliação, ver Perrenoud (1999). 
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Adicional de 183431, ganhando apenas um século depois um corpo especializado em educação 

para debater sobre ela32. Isso, por sua vez, permite inferir a existência de grandes metas a serem 

atingidas e trabalhadas no que diz respeito aos caracteres público, gratuito e de qualidade das 

práticas circulantes da esfera educacional. 

Foram necessários cerca de cinquenta anos para que a educação básica passasse a ser 

considerada um direito propriamente dito e que coubesse ao Estado fornecê-la de forma 

gratuita. Como aponta Saviani (2010, p. 778), trata-se de uma escola “pública universal, 

gratuita, leiga e obrigatória concebida como direito de todos e dever do Estado”. Junto de tal 

desenvolvimento, podem-se apontar e discutir diversas mudanças no alunado que compunha a 

sala de aula, no modelo educacional esperado ao longo das gerações, bem como no papel 

representado pelo professor na escola e em sala. 

A imagem do professor, tendo por base o senso comum, é normalmente associada a 

noções sacerdotais e a valores que teriam como origem a ideia de “possuir um dom”. Isso, por 

sua vez, poderia se associar, no contexto social brasileiro, aos jesuítas e à catequização, imagem 

vinculada à religiosidade e que assim se manteve até o começo do século XX. Com o 

surgimento de Associações Docentes, o professor é desprendido da imagem sacerdotal e 

começa a angariar a imagem de profissional. Além disso, as políticas educacionais das décadas 

de 1980 e 1990 marcaram a obrigatoriedade do Ensino Básico33 a todas as crianças em idade 

escolar e, por conta disso, a demanda por professores aumentou de forma significativa. A fim 

de saná-la, foi preciso um programa de formação de professores em massa para que se 

satisfizesse a elevada demanda. 

Partindo da visão dos professores enquanto comunidade profissional, a formação 

continuada dos profissionais se faz necessária a fim de que estes possam lidar com a mudança 

da composição do alunado. Com o advento das novas tecnologias, o cenário da educação viu-

se obrigado a reconsiderar algumas práticas docentes, o que pode ser visto em diversos estudos 

concernentes à relação professor-aluno, bem como aos modelos e métodos de ensino. 

Com o passar dos anos, notou-se a necessidade de se formar professores de maneira 

especializada para que fosse possível alcançar os objetivos e metas postos e desenvolvidos pelos 

documentos oficiais da Educação, como (i) a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB, Lei nº 9.394/1996); (ii) os Parâmetros Curriculares Nacionais, “feitos para auxiliar as 

equipes escolares na execução de seus trabalhos”, servindo inclusive de “estímulo e apoio à 

 
31 Para uma visão historiográfica das políticas educacionais no Brasil, ver Castanha (2006). 
32 Para uma análise a respeito da organização da educação nacional, ver Saviani (2010). 
33 Sobre uma breve análise do processo de democratização do acesso à escola, ver Dourado (2007) e Cury (2002). 
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reflexão sobre a prática diária, ao planejamento de aulas e sobretudo ao desenvolvimento do 

currículo da escola, contribuindo ainda para a atualização profissional” (BRASIL); ou ainda 

(iii) a Base Nacional Comum Curricular, um documento de “caráter normativo que define o 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica” (BRASIL, 2017, p. 7). 

Ao longo de sua história, a escola passou a ocupar papel significativo na vida de 

qualquer cidadão. As gerações mais recentes precisam passar ao menos doze anos em idade 

escolar, de forma que é possível notar, inclusive, uma tendência de início cada vez mais 

precoce, com a crença de que a qualidade formadora esteja diretamente relacionada ao tempo 

dedicado no ambiente da escola. Junto disso, comumente é possível entender a experiência com 

a escola como marco e até mesmo referencial de tempo, em especial nas últimas gerações, de 

modo que a naturalização da escola pode representar um avanço no que diz respeito à 

importância dada à educação e ao reconhecimento do aprendizado como um meio para alcançar 

igualdade social e formação cidadã. 

Tendo isso em mente, o papel exercido pelo professor se faz crucial, na medida em 

que ele intermedeia os objetivos e as expectativas propostos pelos documentos oficiais, bem 

como os dos pais, das escolas e, importante frisar, dos próprios alunos. Especialistas da 

educação desenvolveram estudos que deram visibilidade ao ensino centrado no aluno, bem 

como consideraram os conhecimentos adquiridos no ambiente extraescolar como fundamentais 

de serem reconhecidos pelo educador. Assim, o ataque incisivo à figura professoral se mostra 

de extrema importância, de modo que aponta para um caminho que visa a estabelecer na escola 

um modelo de relação facilmente identificável como semelhante a um modelo empresarial, 

sendo isso, por sua vez, sintomático da sobreposição da esfera econômica sobre a educacional, 

potencializada por uma visão neoliberal das relações sociais. 

Aponta-se comumente, de forma crítica, a visão neoliberal de educação como 

obstáculo para se alcançar a almejada educação pública, de qualidade e para todos. Isto é, o 

processo de escolarização é colocado em segundo plano quando considerado o produto final. 

Para Frigotto (2017, p. 27), “educação escolar deixa de ser concebida como um direito social e 

subjetivo universal e, se é definida como investimento em capital (capital humano), passa a 

reger-se pelos critérios e leis mercantis”. A mercantilização do conhecimento exerce influência 

nos modos e meios de educar, na medida em que cria a “fetichização” do aluno formado, muitas 

vezes ignorando o processo intrínseco a sua formação. 

A mecanização do ensino e a defesa e aplicação de um modelo conteudista do 

conhecimento cria fissuras na representação do que se espera que ocorra no ambiente da sala 
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de aula, não raro atingindo o que se espera da escola. Isso encontrou eco em discussões outras 

que também versavam a respeito dos rumos da educação brasileira, como se pode apontar o 

debate quanto à reforma do Ensino Médio – que ganhou destaque da mídia entre outubro e 

novembro de 2016 – e a inserção de disciplinas ministradas por pessoas com notório saber. Nas 

palavras de Silva (2016, p. 105):  

[...] ao mesmo tempo em que anunciam a exigência de uma formação docente que 

contemple diferentes âmbitos do conhecimento profissional do professor, buscam 

instituir a reforma do ensino médio que preconiza o notório saber, que permite que 

profissionais sem formação docente específica em Pedagogia ou licenciatura atuem 

como professores nos cursos profissionalizantes. 

Tal concepção mecanicista de ensino pode ser apontada em textos formadores de 

opinião, como editoriais e artigos de opinião, nos quais são apontados o papel do professor 

como sendo o de transmissor de informação e, por conseguinte, atribuindo um papel passivo ao 

aluno, cabendo a este apenas internalizar aquilo que precisa para cumprir suas funções 

elementares com vistas a um mercado de trabalho. 

 

1.3 Entre o agenciamento e a continuidade: contexto global de back to basics 

Como fica cada vez mais saliente, o Escola Sem Partido tem investido grandemente na defesa 

de uma escola cujas funções se restrinjam à base, não necessariamente no sentido de aquilo que 

sustenta saberes outros, mas sim, aquela cujos horizontes de possibilidades se limitam, em si, 

ao básico. Para entendermos melhor a essa dinâmica, julgamos pertinente a discussão acerca 

do movimento back to basics. Faremos, primeiramente, uma discussão a respeito das 

possibilidades de leitura da expressão em si para, na sequência, debruçarmo-nos sobre as 

possibilidades interpretativas quanto à leitura do ESP enquanto um caso que instancia tais 

valores retrógrados e limitadores.  

 

1.3.1 Entre as bases e o básico: conceptualizações do horizonte de possibilidades da escola 

Julgamos importante, antes de mais nada, entendermos o que a própria expressão back to basics 

pode significar. Para isso, optamos por procurar entradas em dicionários on-line, associados a 

diferentes instituições – bem como com distintos níveis de acuidade e rigor teórico-

metodológico –, mas que contribuíssem, em maior ou menor grau, ao entendimento tanto da 

expressão enquanto um conceito cristalizado quanto de seu uso corriqueiro e popularmente 

circulante. 
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Ao pesquisarmos sobre a expressão34, pudemos identificar, respectivamente, entradas 

em dicionários como Merriam-Webster, Cambridge Dictionary, Dictionary.com, e Collins 

Dictionaries. Optamos por incluir, também, uma entrada do Urban Dictionary, que consiste em 

um dicionário online de origem coletiva para gírias e expressões, operacionalizado a partir do 

princípio de Define Your World – isto é, podemos flagrar como determinado ator social 

conceptualiza um dado ponto de acesso a uma rede de conhecimentos por meio de uma palavra 

ou expressão. Apresentamos, a seguir, um quadro que sintetiza as informações35 obtidas. 

Quadro 1 – Definições e exemplos aplicados da expressão back to basics 

Dicionário Adentramento Definição e exemplos 

Merriam-

Webster36 

get/go back to (the) 

basics  

expressão 

idiomática 

Retornar a uma maneira mais simples de fazer 

algo ou de pensar sobre algo. 

O restaurante está voltando ao básico em termos 

de comida, usando ingredientes frescos para 

fazer comida simples e boa. 

Cambridge 

Dictionary37 

back to basics Voltar às coisas simples e mais importantes. 

Dictionary.com38 back-to-basics 

[bak-tuh-bey-siks] 

adjetivo 

1. enfatizando a simplicidade e a adesão aos 

princípios fundamentais: 

O movimento sugere, para aqueles cujas vidas se 

tornaram complicadas, uma abordagem de vida 

de volta ao básico. 

 

2. enfatizando ou baseado no ensino de conteúdos 

básicos como leitura, aritmética, gramática ou 

história de forma tradicional. 

Collins 

Dictionaries39 

back to basics 

locução 

Se você fala em voltar ao básico [back to basics], 

está sugerindo que as pessoas ficaram muito 

preocupadas com detalhes complicados ou novas 

teorias, e que deveriam se concentrar em ideias ou 

atividades simples e importantes. 

Nutrido com cuidado, o negócio pode mais uma 

vez voltar ao básico. 

 
34 Para isso, valemo-nos da plataforma Google para pesquisar a seguinte entrada: “back to basics” dictionary.  
35 Os verbetes e os exemplos são disponibilizados, originalmente, em inglês; as formas apresentadas aqui são 

traduções livres de minha responsabilidade.  
36 BACK to basics. Merriam-Webster. Disponível em: <https://www.merriam-

webster.com/dictionary/get%2Fgo%20back%20to%20%28the%29%20basics#:~:text=Definition%20of%20get

%2Fgo%20back,to%20make%20simple%2C%20good%20food.>. Acesso em: 20 de jan. de 2022. 
37 BACK to basics. Cambridge Dictionary. Disponível em: 

<https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/back-to-basics>. Acesso em: 20 de jan. de 2022. 
38 BACK to basics. Dictionary.com. Disponível em: <https://www.dictionary.com/browse/back-to-basics>. 

Acesso em: 20 de jan. de 2022. 
39 BACK to basics. Collins Dictionaries. Disponível em: 

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/back-to-basics>. Acesso em: 20 de jan. de 2022. 
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A abordagem de volta ao básico explorará o 

anseio dos clientes por um banco tradicional. 

back-to-basics 

(‘bæktə‘beisɪks) 

no Inglês Americano 

adjetivo 

1.  enfatizando a simplicidade e a adesão aos 

princípios fundamentais. 

O movimento sugere, para aqueles cujas vidas se 

tornaram complicadas, uma abordagem de vida 

de volta ao básico. 

 

2.  enfatizando ou baseado no ensino de conteúdos 

básicos como leitura, aritmética, gramática ou 

história de forma tradicional. 

Urban 

Dictionary40 

Back to Basics 

by D. all of the 

above June 12, 2011 

1) Um retorno aos valores de decência 

anteriormente mantidos. 

 

2) Se você fala em voltar ao básico [back to 

basics], está sugerindo que as pessoas ficaram 

muito preocupadas com detalhes complicados ou 

novas teorias, e que deveriam se concentrar em 

ideias ou atividades simples e importantes. 

 

3) o ponto principal de uma discussão; o ponto 

focal de algo que está sendo abordado (informal 

[brass tacks core]); essência; fatos; fundamentos; 

fatos concretos; necessidades; prática de ir direto 

ao assunto sério (informal [nitty-gritty]), à parte 

concreta (informal [nuts and bolts]); princípios; 

rudimentos. 

Após a cirurgia no joelho, Lisa teve um longo 

caminho DE VOLTA AO BÁSICO, sua 

recuperação e cura não apenas de sua lesão, mas 

de seu estado de espírito. Ela finalmente é ela 

mesma novamente. 

Fonte: elaboração própria 

Ao observarmos os verbetes encontrados nas primeiras sugestões trazidas pela 

plataforma Google, torna-se saliente que a expressão back to basics circula cotidianamente nas 

interações em contextos anglófonos. Assumindo a sequência em que as sugestões são 

apresentadas na plataforma de pesquisa, as definições tendem, inicialmente, a apontar para um 

movimento de retorno a um estágio anterior quando considerados determinados processos. 

Nesse sentido, pode ser entendido como um movimento de volta às coisas mais simples. Por 

exemplo, voltando às bases da culinária, você aprende a fazer um bolo sem batedeira, 

liquidificador, processador de alimentos ou micro-ondas. Também pode ser entendido como 

 
40 BACK to basics. Urban Dictionary. Disponível em: 

<https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Back%20to%20Basics>. Acesso em: 20 de jan. de 2022. 
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simplicidade: se alguém disser “eu trouxe meu guarda-roupa de volta ao básico [I took my 

wardrobe back to basics]”, significa que essa pessoa reduziu suas escolhas a algumas peças 

básicas de roupa – como peças limitadas a um conjunto de cor, tom, corte e de combinação 

versátil. 

Analogamente, é possível percebermos, como aparece mais claramente a partir da 

terceira definição encontrada, que esse retorno a um estágio anterior de um processo pode ser 

estendido, inclusive, a desenvolvimentos que se encontram nos fundamentos dos avanços de 

uma sociedade. Como se torna evidente nas definições seguintes, na educação, isso pode ser 

entendido como um desejo de fixação e de estabilização de determinados parâmetros e 

concepções. Ancorado em determinadas discursividades, isso pode significar estacionar a 

forma como se encara a realidade, ou ainda “querer voltar aos bons e velhos tempos” 

conservadores. Por exemplo, se as crianças estão falhando em noções consideradas 

elementares, pode-se dizer que precisamos voltar ao básico na educação no que concerne a 

matemática, ciências, leitura e escrita: esses são, portanto, os fundamentos em que todo o resto 

se baseia. 

Assumindo que a educação se encontra no amalgama das esferas de atividade da vida 

cotidiana e que, portanto, influencia e é influenciada pelas demais, podemos entender que esse 

desejo de retorno às bases seja um reflexo de uma vontade de retroação nas demais esferas de 

atividade social. Como se torna mais saliente na definição proposta e legitimada41 no último 

verbete coletado, poderíamos estar diante de um ator social mais conservador que reclama das 

escolas e das questões ali discutidas, e que defende que devemos, então, voltar ao básico. Essa 

pessoa provavelmente defende a necessidade de ensinar apenas aqueles tópicos acima 

mencionados e não tocar em temas e discussões mais socialmente sensíveis, como pautas 

relacionadas a estudos de gênero, educação sexual – seja a respeito das formas cada vez mais 

salientes de identidade de gênero e sexualidade –, minorias sociais, estudos étnicos, ou mesmo 

a própria arte42. 

Podemos depreender, portanto, duas formas consideravelmente distintas de tradução: 

voltar/retornar às bases ou ainda voltar/retornar ao básico. Assumindo essa sutileza de sentido 

e a possibilidade de dupla interpretação da mesma expressão no contexto anglófono, é possível 

 
41 Até maio de 2022, a proposta conta com 105 likes e 38 dislikes.  
42 Como se tornou evidente no embate incisivo a modalidades artísticas que fossem mais evidentemente 

subversivas, como a exposição Queermuseu - Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, em cartaz no 

Santander Cultural, em Porto Alegre, em 2017. Para mais informações, conferir: MENDONÇA, Heloísa. 

Queermuseu: O dia em que a intolerância pegou uma exposição para Cristo. El País, São Paulo, 13 de set. de 2017. 

Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/11/politica/1505164425_555164.html>. Acesso em: 01 

de maio de 2022. 
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identificarmos posições que buscam reivindicar determinados significados no sentido de 

reestruturar as concepções circulantes de basics.  

Como discutido por Voight (2020), por exemplo, é possível entendermos o(s) 

significado(s) circulantes acerca do que seria essa base à qual se deseja tanto voltar. Em um 

sistema de ensino baseado na competição que se vê alimentada, por exemplo, pelo sistema de 

vestibular que reorienta a dinâmica da sala de aula “por cima”, possivelmente as bases às quais 

devamos voltar talvez sejam a de uma educação voltada à colaboração, ao incentivo e ao 

respeito pela figura do professor, bem como ao reconhecimento das limitações que são 

intrínsecas a qualquer esfera de atividade social, evitando incorrer na super-generalização de 

que a educação e a escola seriam capazes de solucionar, sozinhas, todos os problemas de uma 

sociedade.  

Além disso, no contexto da década de 1970, Schuster (1977) se propõe a discutir acerca 

do que “basics” significa, levando em consideração que, à época, essa “tendência está em voga 

de Nova York à Califórnia e provavelmente se fortalecerá, pois o slogan tem a capacidade de 

unir a diretoria, a administração e o corpo docente em uma trindade hipócrita” (1977, p. 237). 

Num ímpeto pela reconstrução etimológica do sentido empregado pela palavra basics, Schuster 

(1977) propõe se tratar de um vocábulo que, no campo da educação, faz referência “às 

habilidades fundamentais comumente ensinadas na escola, sem as quais não se pode funcionar 

efetivamente na vida cotidiana” (1977, p. 237), como pudemos identificar nos verbetes acima, 

por exemplo. Ao discorrer acerca de quais seriam essas atividades consideradas básicas, o autor 

afirma se tratarem se habilidades prototipicamente aprendidas ao longo da primeira fase da 

escolarização – no Brasil, o equivalente ao Ensino Fundamental II –, ficando o questionamento, 

portanto, de por que esse desejo de volta às bases se concentrava, à época, especialmente nos 

discursos que se preocupavam com a educação secundária – no Brasil, equivalente ao Ensino 

Médio. 

O contexto a partir do qual Schuster fala constitui o epicentro do movimento de back 

to basics nos Estados Unidos. O surgimento desse movimento, de acordo com Weiss (2005), 

se deu devido à:  

preocupação com as manchetes sobre a queda nos resultados dos testes avaliativos, 

com a falta de disciplina e com os crescentes custos na educação. Na época [anos 

1970], Albert Shanker, presidente da Federação Americana de Professores, 

argumentou que, na década de 1960, o currículo tornou-se muito flexível, com mais 

cursos sobre “habilidades para a vida” de vários tipos, “estudos étnicos”, etc. Isso se 
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deveu em parte a um grande número de defensores que argumentaram, ao longo de 

20 anos, que as escolas eram repressivas.43 

Considerando os parâmetros e as expectativas mercadológicos e hierárquicos aos quais 

supostamente a educação não correspondia, fez-se necessário, à época, a implementação de 

uma política que suprisse a demanda de diversos atores sociais que representassem distintas 

esferas de atividade, estas, por sua vez, ancoradas em variados compromissos e valores. Weiss 

(2005) descreve ainda alguns perfis de atores e entidades que defendiam o movimento da forma 

como segue: 

[São] conservadores políticos que querem tirar “questões sociais” do currículo, 

contribuintes que querem reduzir suas contas de impostos cortando 

“floreios/inutilidades”, empregadores que reclamam que não conseguem encontrar 

graduados do ensino médio que saibam ler ou calcular, minorias de bairros menos 

abastados que argumentam que seus filhos foram ignorados ou prejudicados na 

instrução de habilidades básicas.44 

Sumariamente, como proposto por Brodinsky (1977, p. 522), as demandas do 

movimento back to basics podem ser sinterizadas em doze pontos, como segue:  

1. Ênfase em leitura, escrita e aritmética nas séries elementares. A maior parte do dia 

escolar deve ser dedicada a essas habilidades. A fonética é o método defendido para 

a instrução de leitura. 

2. Nas séries secundárias, a maior parte do dia deve ser dedicada ao inglês, a ciências, 

à matemática e à história, ensinados em livros didáticos “limpos”, livres de noções 

que violam os valores tradicionais da família e da nação. 

3. Em todos os níveis, o professor deve assumir um papel dominante, sem “nenhuma 

bobagem sobre atividades dirigidas aos alunos”. 

4. A metodologia deve incluir exercícios, recitação, lição de casa diária e testes 

frequentes. 

5. Os boletins devem conter marcas tradicionais (A, B, C, etc.) ou valores numéricos 

(100, 80, 75, etc.), emitidos em intervalos frequentes. 

6. A disciplina deve ser rigorosa, sendo o castigo corporal um método aceito de 

controle. Os códigos de vestimenta devem regular o vestuário e os estilos de cabelo 

dos alunos. 

7. A promoção das séries e a conclusão do ensino médio só serão permitidas após o 

domínio das habilidades e conhecimentos ter sido demonstrado por meio de testes. 

Ficam de fora a promoção social e a graduação com base no tempo gasto nos cursos. 

8. Elimine as frescuras. The National Review, um jornal conservador, colocou desta 

forma: “Modelar em argila, tecelagem, construção de bonecas, prática de flauta, vôlei, 

educação sexual, lamentos sobre racismo e outros assuntos de peso devem ocorrer em 

tempo privado”. 

9. Elimine as eletivas e aumente o número de disciplinas obrigatórias. 

 
43 Tradução livre de: Concern over headlines about declining test scores, lack of discipline and rising costs. At the 

time, Albert Shanker, president of the American Federation of Teachers, argued that in the 1960s, the curriculum 

became very soft, with more courses on “life skills” of various kinds, “ethnic studies,” etc. This was partly due to 

a large number of advocates who argued over 20 years that the schools were repressive. 
44 Tradução livre de: [...] political conservatives who want to get “social issues” out of the curriculum, taxpayers 

who want to reduce their tax bills by cutting “fluff,” employers who complain they can’t find high school graduates 

who can read or calculate, inner-city minorities who argue that their children have been ignored or shortchanged 

in instruction in basic skills. Of course, these groups don’t all conceive of back to basics in the same way. 
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10. Proibir inovações (uma praga para eles!). Nova matemática, nova ciência, 

linguística, instrução por aparelhos eletrônicos, ênfase em conceitos em vez de fatos 

– tudo deve ir embora. 

11. Elimine os “serviços sociais” da escola – eles tiram tempo do currículo básico. 

“Serviços sociais” podem incluir educação sexual, educação de motoristas, 

orientação, educação sobre drogas e educação física. 

12. Coloque o patriotismo de volta nas escolas. E o amor pela pátria. E para com 

Deus.45 

Com base nisso, podemos depreender que o retorno ao básico consiste em uma 

tentativa de neutralizar no ambiente escolar qualquer tentativa que extrapole as funções 

mecanicistas do ensino; em outros termos, visa a apagar o papel formador da educação em 

função da permanência da escola enquanto um estágio para a formação de mão de obra – não 

raro barata – e cuja finalidade seria a de trabalhar em função da manutenção dos poderes 

vigentes e das estruturas de desigualdade que se encontram nos fundamentos dessa lógica de 

hierarquização social. 

Isso posto, saltam-nos aos olhos uma saliente semelhança desse movimento em relação 

aos princípios que regem as ações, as pautas e as demandas do movimento Escola Sem Partido 

no Brasil. Passemos, então, à discussão que visa a abordar as semelhanças identificáveis entre 

os valores subjacentes ao ESP e como eles se encontram na onda de reemergência do 

movimento de back to basics na atualidade. 

 

1.3.2 E o que tem a ver o Escola Sem Partido com isso? 

Ao longo de sua história, o ESP foi ganhando espaço na mídia, na academia, nas salas de aula 

em diversos níveis de ensino, no debate político, bem como no debate público nas redes sociais. 

Nesse processo, diversas são as pautas que, aos poucos, foram incorporadas às demandas do 

Movimento e posterior Projeto de Lei, havendo um ponto comum: cabe à escola não ultrapassar 

 
45 Tradução livre de: 1. Emphasis on reading, writing, and arithmetic in the elementary grades. Most of the school 

day is to be devoted to these skills. Phonics is the method advocated for reading instruction. / 2. In the secondary 

grades, most of the day is to be devoted to English, science, math, and history, taught from “clean” textbooks, free 

of notions that violate traditional family and national values. / 3. At all levels, the teacher is to take a dominant 

role, with “no nonsense about pupil-directed activities.” / 4. Methodology is to include drill, recitation, daily 

homework, and frequent testing. / 5. Report cards are to carry traditional marks (A, B, C, etc.) or numerical values 

(100, 80, 75, etc.), issued at frequent intervals. / 6. Discipline is to be strict, with corporal punishment an accepted 

method of control. Dress codes should regulate student apparel and hair styles. / 7. Promotion from grades and 

graduation from high school are to be permitted only after mastery of skills and knowledge has been demonstrated 

through tests. Social promotion and graduation on the basis of the time spent in courses are out. / 8. Eliminate the 

frills. The National Review, a conservative journal, put it this way: “Clay modeling, weaving, doll construction, 

flute practice, volleyball, sex education, laments about racism and other weighty matters should take place on 

private time.” / 9. Eliminate electives and increase the number of required courses. / 10. Ban innovations (a plague 

on them!). New math, new science, linguistics, instruction by electronic gadgets, emphasis on concepts instead of 

facts – all must go. / 11. Eliminate the school’s “social services” – they take time from the basic curriculum. 

“Social services” may include sex education, driver education, guidance, drug education, and physical education. 

/ 12. Put patriotism back in the schools. And love for one’s country. And for God. 



47 

 

os limites dos conteúdos programáticos e, mais significativamente, não entrar em conflito com 

as crenças dos pais e/ou responsáveis dos alunos. 

Na história recente de nosso país, pudemos identificar esse desejo em falas, por 

exemplo, de um então candidato à Presidência da República, como apontado por Mariana 

Tokarni, para a Agência Brasil46 – “mais matemática, ciências e português, sem doutrinação e 

sexualização precoce” [...] “Hoje, não raro, professores são agredidos, física ou moralmente, 

por alunos ou pais dentro das escolas. Um dos maiores males atuais é a forte doutrinação” –, e 

por Antônio Gois, para o jornal O GLOBO47: 

As propostas mais repetidas pelo presidente eleito durante a campanha foram 

“expurgar a ideologia de Paulo Freire” das escolas e cursos de formação de 

professores, priorizando o ensino de “matemática, ciências e português, sem 

doutrinação e sexualização precoce”. Pautas polêmicas que certamente vão gerar 

debates ainda mais intensos à medida que o governo tente colocá-las em prática. 

Esses exemplos, de 2018, podem ser entendidos como um reflexo de políticas 

conservadoras que se erguiam em diversos outros países mundo afora. Como apontado por 

Elisabete Gomes (2015, p. 951): 

Hoje, em Portugal, como em muitos outros países, o movimento designado back to 

basics ganhou novo fôlego com as políticas de Nuno Crato, que, entre outras coisas, 

centrou o ensino nas disciplinas ditas fundamentais e fez renascer das cinzas os 

exames nacionais para o fim do 1º ciclo do ensino básico, assim ensaiando modos de 

controlo e normalização do trabalho dos professores, das suas opções pedagógicas, 

bem como dos resultados conseguidos pelos alunos. 

A autora, no contexto educacional em Portugal, joga luz sobre políticas que 

rememoram os tempos de back to basics, em que se acreditava na centralidade da figura 

professoral e, especialmente, em sua suposta capacidade de controlar o ambiente da sala de aula 

em função de valores tidos como corretos, guardadores de uma moral e de determinados 

costumes. Isso se torna identificável, por exemplo, no trecho mencionado acima, veiculado por 

Tokarni, em que é reconhecido o processo de retirada da autoridade do professor, bem como 

são salientados os processos de microagressões à figura professoral, sendo essa dinâmica, 

porém, associada à suposta doutrinação que ocupara o ensino. Isso se sustenta, inclusive, nos 

dizeres de Gomes (2015, p. 955), três anos antes da fala do então candidato à Presidência do 

Brasil, em que a autora reforça, no contexto de Portugal:  

As dimensões curriculares e pedagógicas desse movimento assentam em uma 

mitificação do passado que negligencia aspectos nefastos dos sistemas educativos 

 
46 TOKARNI, Mariana. Saiba quais são as propostas de Bolsonaro e Haddad para a educação. Agência Brasil, 25 

de out. de 2018. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-10/saiba-quais-sao-

propostas-de-bolsonaro-e-haddad-para-educacao>. Acesso em: 01 de jan. de 2022. 
47 GOIS, Antônio. Na Educação, escola sem partido é principal bandeira de Bolsonaro. O GLOBO, 28 de out. de 

2018. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/politica/na-educacao-escola-sem-partido-principal-bandeira-de-

bolsonaro-23193777>. Acesso em: 01 de jan. de 2022. 
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tradicionais (de que o insucesso e o abandono escolares ou a reprodução das 

desigualdades são exemplos) para enaltecer o tempo em que, supostamente, os 

professores ensinavam e os alunos aprendiam. 

Tal movimento se alimenta, portanto, do saudosismo de tempos de pouco ou nenhum 

agenciamento por parte de ambos os atores que constituem a sala de aula: ao professor cabia o 

trabalho de reproduzir determinados saberes e, aos alunos, cabia saber reproduzi-los 

corretamente. Em outros termos, são modelos de relação que se ancoram em uma visão de 

mundo que concebe a realidade como algo pré-existente, estanque, dado e reconhecido, 

cabendo às pessoas apenas identificar, aceitar, receber e legitimá-la.  

A autora reforça ainda como essas políticas têm influenciado a macroestrutura que 

condiciona as possibilidades de ação e reação no contexto das escolas portuguesas: 

Hoje, em Portugal, nós, professores e educadores (e mães), estamos perante um novo 

ciclo do regresso ao básico, por via de um conjunto amplo e heteróclito de medidas 

políticas. Destaco aqui apenas: o aumento do número de alunos por turma e por 

escolas e a redução das aprendizagens ao que é objectivamente mensurável. A 

preferência por um ensino mais centrado no professor legitima o incremento do 

número de alunos por sala e por escola, na medida em que as actividades dos alunos 

deverão ser rigorosamente antecipadas e controladas pelos professores mais eficazes, 

assim como as suas diferenças e especificidades nas diferentes fases de 

desenvolvimento (GOMES, 2015, p. 955). 

Nessa esteira, podemos identificar caso semelhante na política australiana. Esse desejo 

de controle e de limitação das possibilidades de ação da escola é uma das principais bandeiras 

do Partido One Nation, da Nova Gales do Sul, na Austrália. Em seu sítio eletrônico oficial, o 

partido evidencia seus princípios e, na sequência, suas políticas e realizações48, especialmente 

após sucesso eleitoral em 2019, da maneira como segue: 

10 Políticas do Partido One Nation 

1. Restaurar os padrões e os direitos dos pais no sistema de escolas da Nova Gales do 

Sul. 

2. Abolir todas as formas de doutrinação política na educação da Nova Gales do Sul, 

especialmente a ideologia transgênero e a Teoria Crítica da Raça. 

3. Pagamento por desempenho para os professores – recompensando os bons e 

livrando-se dos professores abaixo do padrão que prejudicam os resultados das escolas 

da Nova Gales do Sul. 

4. Em vez de depender 100% de fontes de energia renováveis de alto risco, queremos 

criar uma forte combinação de carvão, gás, energia nuclear e renovável na Nova Gales 

do Sul, transformando nosso Estado em uma superpotência global de energia. 

5. Reduzir os preços da eletricidade e melhorar a segurança energética através da 

construção da central elétrica a carvão Bayswater 2 em Hunter Valley. 

6. Somos descaradamente pró-emprego e pró-desenvolvimento, com uma política 

para agilizar o processo de aprovação de desenvolvimento na Nova Gales do Sul 

abolindo a Comissão de Planejamento Independente verde e colocando um prazo de 

12 meses nas decisões de desenvolvimento. 

 
48 NSW ONE NATION’s Policies and Achievements. One Nation. Disponível em: 

<https://nsw.onenation.org.au/our-policies-achievements/#policies>. Acesso em: 30 de mar. de 2022. 
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7. Penas de prisão obrigatórias para aqueles que agredirem repetidamente os 

trabalhadores dos serviços de emergência da Nova Gales do Sul (sob penas da Lei 

Rod Roberts). 

8. Manter a idade de responsabilidade criminal em 10 anos, rejeitando a pressão dos 

liberais, trabalhistas e verdes para aumentá-la para pelo menos 14. 

9. Proteger os direitos de propriedade dos agricultores para permitir o desmatamento 

[land cleaning] e a coleta de água nas planícies de inundação. 

10. Economizar dinheiro abolindo programas de Cuidados Paliativos e cotas de 

emprego no setor público da Nova Gales do Sul, colocando esses fundos em serviços 

hospitalares aprimorados em todo o Estado. 

Tal partido tem compromisso com pautas tais como oposição à imigração, anti-

islamismo, negação do aquecimento global, hansonismo (marcado por incisiva resistência a 

pautas aborígenes, caracterizadas como racismo reverso), nacional-conservadorismo e ultra-

nacionalismo, o que podemos identificar, inclusive, nas 10 políticas apresentadas acima. Após 

a eleição de Pauline Hanson como líder do partido para concorrer às Eleições Federais na 

Austrália, em 2019, o partido, com 4 assentos no Senado, publica suas conquistas em seu sítio 

eletrônico oficial, na mesma página, como segue: 

Conquistas do One Nation da Nova Gales do Sul desde a eleição em 2019 

1. Salvando a indústria siderúrgica da Nova Gales do Sul, garantindo suporte para 

suprimentos essenciais de carvão metalúrgico para a BlueScope Steel em Illawarra. 

2. Expondo constantemente o lixo que está sendo empurrado nas escolas da Nova 

Gales do Sul, com a One Nation liderando a luta contra a doutrinação política dos 

alunos. 

3. Eliminou 42.000 cursos de desenvolvimento profissional de professores cheios de 

viés político e ideologia transgênero no sistema escolar da Nova Gales do Sul, 

forçando a criação de um novo sistema simplificado com foco nos resultados 

acadêmicos dos alunos. 

4. Introdução de uma verificação de leitura fonética do primeiro ano para os alunos 

para garantir que suas habilidades de leitura iniciais estejam corretas. 

5. Abriu a profissão de professor da Nova Gales do Sul para novas habilidades e 

experiências, com pessoas bem-sucedidas de carreiras profissionais e de negócios 

entrando em nossas escolas como professores em sala de aula. 

6. Introduziu um projeto de lei de teste obrigatório de doenças adotado pelo governo 

para proteger os trabalhadores da linha de frente, como policiais, enfermeiros e 

paramédicos, de ataques insensatos a eles. 

7. Desenvolveu o conceito de um Acordo de Energia da Commonwealth/Estado, 

assinado pelos governos de Morrison e Berejiklian, em janeiro de 2020, para aumentar 

o suprimento de gás necessário na Nova Gales do Sul – uma grande vitória para a 

segurança energética e o desenvolvimento econômico. 

8. Lutou contra a loucura da obsessão 100% renovável de Matt Kean na Nova Gales 

do Sul com 249 emendas da Câmara Alta em uma sessão parlamentar de 40 horas. 

9. Livrou-se dos malucos mapeamentos de coala na Nova Gales do Sul que 

ameaçavam congelar o desenvolvimento em propriedades residenciais, suburbanas, 

urbanas e agrícolas em todo o estado. 

10. Introduziu leis de direitos dos pais e liberdade religiosa para proteger os direitos 

dos pais e cidadãos da Nova Gales do Sul da ideologia e da censura de esquerda. 

Apesar do viés orientado a pautas da educação nos tópicos 2, 3, 4, 5 e 10, podemos 

observar nas políticas tidas como vitórias um compromisso evidente com pautas conservadoras, 
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cujo princípio norteador se afasta de discussões comumente consideradas avanços 

civilizatórios, como a tentativa de reparo histórico para com povos aborígenes, a tentativa de 

reversão de danos ao meio ambiente que caminham para o colapso ambiental, dentre outros 

valores que subjazem essa visão da extrema-direita. 

Dessa forma, podemos observar – de forma, claro, não exaustiva – que o ESP se 

encontra nessa onda global de tentativa de retorno a momentos anteriores na História, cada qual 

alimentando sua própria nostalgia, sob a alegação de que a educação era melhor quando era da 

forma como não é hoje, entendendo-se como não é hoje uma educação que busca integrar outros 

conhecimentos que não sirvam única e exclusivamente a uma lógica de mercado ou à 

manutenção de valores e ideologias conservadoras de um passado. Assim, o ESP – sob a forma 

de Movimento localmente localizado ou mesmo quando alcança o status de Projeto de Lei – se 

evidencia como um nó na cadeia de discursividades que podem ser entendidas como sintoma 

de um movimento antiemancipatório generalizado, encontrando ecos em distintos pontos 

geográficos, mas servindo, em maior ou menor grau, a valores e ideologias estruturantes e que 

são semelhantes entre si. 

Por fim, julgamos relevante mencionar a possibilidade de ressignificação da ideia de 

back to basics, mas no sentido de voltar/retornar às bases. De volta ao contexto europeu, Ball 

(2015) defende, no contexto pré-eleitoral britânico, que, enquanto sociedade, devemos, sim, 

retornar às bases e repensar o que entendemos por educação, o que esperamos dela, quem são 

os agentes por detrás das ações empreendidas na escola, dentre outros objetos de tematização. 

Nas palavras do autor, “isso significaria afastar-se da atual prevalência de ‘soluções’ 

tecnocráticas para os problemas educacionais e reconhecer que, acima de tudo, a educação é 

uma questão política e democrática – e que a primeira tarefa é decidir quais são os problemas” 

(BALL, 2015, p. 7). Nessa esteira, podemos concluir que, de fato, é pertinente retornarmos às 

bases daquilo que sustenta as dinâmicas da sala de aula e da escola como um todo, de modo a 

identificar quais são os verdadeiros problemas a serem salientados, colocados em pauta e, 

idealmente, solucionados a partir de propostas efetivas, levando em consideração parâmetros 

reais que estabelecem as condições de ação da comunidade escolar.  

O autor complementa ainda, no contexto do Reino Unido, a necessidade de repensar 

as bases da educação para empreender uma guinada conceptual: é preciso buscar dar voz aos 

atores que de fato compõem o espaço escolar, de modo a desfocar um ensino que passou a ser 

orientado e balizado por valores de mercado. Uma vez que um cenário como esse se estabelece, 

estaríamos diante daquele contexto discutido previamente, condicionado a fornecer o básico 
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para criar condições (questionáveis) de sobrevivência; em suas palavras, “as escolas devem ser 

sobre o que é possível e não sobre o que é necessário” (BALL, 2015, p. 7).  

 

1.4 Considerações  

Neste capítulo, buscamos contextualizar o que seria o Escola Sem Partido, bem como localizá-

lo em um contexto global de agenciamento contra avanços conquistados ao longo dos últimos 

anos em diferentes lugares do mundo e em relação a diversas pautas de interesse social. 

Para isso, julgamos pertinente uma disposição numérica acerca do espaço conquistado 

na mídia digital49, assumindo tal representação como um possível sintoma da importância 

atribuída à pauta levantada pelo Movimento. Junto disso, consideramos pertinente evidenciar o 

contexto a partir do qual o ESP se vê discursivamente legitimado, evitando incorrermos no 

equívoco de assumir que se trata de um movimento cujo agenciamento estaria circunscrito 

somente aos interesses localmente limitados à educação brasileira. 

Pudemos também observar como que determinados termos passaram a ser um objeto 

de disputa, em processos orientados (i) à ressignificação e ao ofuscamento dos limites entre 

noções que circulam no senso comum – como no caso de “doutrinação” ou mesmo de 

“esquerda” –, e (ii) à restrição de sua circulação no debate público  de forma a evitar que se 

tornem foco de debate, considerando a potencial mudança que emerge quando se questionam 

as bases sobre as quais se assenta a manutenção de determinadas formas de representar o mundo 

– como no caso da censura à discussão sobre gênero. 

Nessa esteira, pudemos identificar como que diferentes atores sociais perspectivam a 

realidade a sua volta, de maneira a topicalizar distintos recortes da vida cotidiana que 

potencialmente suscitariam mudança. De maneira mais restrita ao campo da Educação, foi 

possível identificarmos como que, ancorados em distintos valores, argumentadores buscam 

avaliar o estado-de-coisas, partindo de distintas perspectivas, de maneira a avaliá-lo 

negativamente e, com isso, considerar a necessidade de mudança – seja no sentido de 

reconhecer no ESP uma alternativa viável de melhoria, seja no sentido de encarar essa proposta 

como mais um ataque a uma área que já há tempos vem sendo golpeada por posições 

conservadoras e retrógradas.  

Nesse sentido, essas formas de representar a realidade passam, então, a interagir na 

esfera pública, de maneira que fazem referência umas às outras, sejam discordando, sejam 

 
49 Não temos a pretensão de elaborar um estudo matemático-estatístico das instâncias digitais que versam sobre o 

ESP, reconhecendo, assim, que se trata de uma representação circunscrita em suas limitações 

representativas/representacionais e que não pretende ser, portanto, exaustiva.  
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concordando, ou mesmo buscando traçar um caminho alternativo às perspectivas já 

consolidadas no espaço público. Assim, a polêmica sobre a possibilidade de implementação do 

ESP passa a ser encarada como um espaço para manifestação de opinião, no sentido de debater 

quais as reais razões para dar continuidade a essa possível implementação, ou ainda se a 

implementação é uma alternativa viável a partir de circunstâncias estrategicamente construídas. 

Assim, os diferentes agrupamentos de posicionamento podem ser encarados como resultado de 

uma coesão identitária, na medida em que se argumenta para atribuir plausibilidade aos 

posicionamentos assumidos e, junto disso, convergir para um agrupamento ideológico-

identitário.  

Essa coesão identitária, por sua vez, em um embate acerca de um tema de interesse 

coletivo, pode suscitar posicionamentos (i) dicotômicos – argumentar em favor de uma 

perspectiva implica a rejeição da outra –; (ii) polarizados – no sentido serem demarcados pela 

plausibilidade das posições defendidas e pelo ataque ao argumento alheio, numa dinâmica de 

potencialmente conquistar adesão a sua perspectiva –; e (iii) desqualificadores do adversário – 

na medida em que se empreende uma ofensa à imagem de representantes de outros 

posicionamentos e, por extensão, das instituições que eles representam e às quais se associam 

–, características prototípicas da interação polêmica (AMOSSY, 2017[2014]). 

Isso posto, julgamos pertinente empreendermos uma análise argumentativa que 

busque identificar as dinâmicas que sustentam os posicionamentos materializados por distintos 

raciocínios circulantes, a partir dos quais se faz possível defender um ponto de vista50 – 

demarcando uma perspectivação da realidade a partir de um conjunto de valores mobilizados – 

e, idealmente, influenciar os processos de tomada de decisão acerca de um tema de interesse 

público.  

No próximo capítulo, portanto, debruçar-nos-emos sobre os pressupostos teóricos que 

sustentarão nosso empreendimento de analítico.  

 

  

 
50 Ainda que saibamos que os termos “ponto de vista”, “tese” e “posição” se ancorem de arcabouços teóricos 

distintos, eles serão utilizados em relação de sinonímia neste trabalho, entendendo-os como respostas a Questões 

Argumentativas. 
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CAPÍTULO 2 – ARGUMENTAÇÃO 

 

O Escola Sem Partido e as discussões levantadas ao longo dos anos, tanto em relação ao 

Movimento quanto em relação ao Projeto de Lei, são marcadas por disputas que buscam ganhar 

adesão de um determinado auditório. Enquanto Movimento, o Escola Sem Partido buscava 

convencer um auditório – ainda significativamente menor se comparado com o que se tem ao 

final dos anos 2010 – de uma visão de realidade a partir da qual não seria viável conceber os 

tipos de relações que se davam no ambiente da escola, em especial as que envolviam o alunado, 

bem como seriam inaceitáveis os valores que subjaziam a tais modelos de relação. Quando 

passou a ganhar notoriedade social e, a partir disso, a obter espaço no Legislativo dos três níveis 

da Federação, o Escola Sem Partido passou a buscar persuadir um auditório – cada vez maior 

– de que o curso da realidade educacional no Brasil necessitava de mudanças. 

Tendo isso em mente, é possível apontarmos que o Escola Sem Partido passou a ocupar 

papel significativo na mídia impressa e digital no Brasil, além de incitar discussões em outras 

plataformas, como as redes sociais, por exemplo. O interesse público a respeito dessa discussão 

permite-nos afirmar que a temática educacional é um ponto sobre o qual convergem diferentes 

perspectivas e, quando levado ao campo político51, desacordos tomam proporções significativas 

que podem gerar conflitos sobre diferentes formas de perspectivar a realidade e de agir sobre 

ela (FAIRCLOUGH; FAIRCLOUGH, 2012). 

Considerando esse ímpeto de agir sobre a realidade, e por se tratar de uma esfera 

pública de interação, a Esfera Educativa no Brasil passa a ser marcada por desacordos que se 

manifestam nas discussões concernentes ao Escola Sem Partido. Desacordo este, em especial, 

que se destaca dos demais por ser de natureza ímpar, uma vez que uma das partes busca 

(prototipicamente) – a partir de justificativas que têm origens em valores e compromissos 

partilhados por um recorte da população que compõe o universo relacionado à escola – proibir 

discussões de determinadas ordens. Por se tratar de tema de interesse coletivo, atravessado pelo 

desacordo, produções opinativas a respeito do Escola Sem Partido são marcadamente 

argumentativas, isto é, são produções que, a partir desse desacordo, buscam explicitar a 

diferença de opinião, recuperando e construindo argumentos orientados não só a ampliar a 

plausibilidade dos pontos de vista com os quais se identificam, mas também a deslegitimar os 

pontos de vista do outro.  

 
51 O uso do termo político aqui se dá no sentido do uso no senso comum de “fazer política”, isto é, interações feitas 

na esfera social por políticos enquanto figuras representativas. 
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Essas produções, de visada argumentativa (AMOSSY, 2018), buscam, em maior ou 

menor grau, convencer e/ou persuadir um auditório a aderir a uma concepção de e/ou a um 

curso de realidade, o que, por seu turno, significa também que buscam suscitar no auditório 

uma não adesão a outras possíveis respostas a um Problema Epistêmico e/ou Problema 

Prático. Essa atividade de argumentar é, pois: (i) discursiva, por estar filiada a formas de 

representar a realidade (FAIRCLOUGH, 2003); (ii) dialógica, por responder, no ato de 

produção textual, a perspectivas outras que passarão a compor a atividade discursiva e que, a 

partir disso, poderão constituir produções textuais outras que venham a instigar uma atividade 

responsiva; (iii) social, pelo espaço significativo que a Esfera Educacional tem ocupado na 

experiência da população brasileira, em especial após 1988; (iv) dialética, por se tratar de 

problemas que consideram diferentes respostas possíveis a respeito dos rumos da educação no 

Brasil; (v) cognitiva, por estar calcada em significados e valores internalizados a partir da 

experiência corpórea de cada conceptualizador com o mundo material, o que dá origem a 

diferentes frames da realidade, que são ativados na produção e na interpretação; e (vi) 

epistêmica, por possibilitar às partes que compõem o ato de argumentar construir 

conhecimentos a partir do compartilhamento de perspectivas e consequentemente ampliar o 

horizonte de conhecimentos que surgem a partir disso. 

Assim, em conformidade com os estudos de Leitão (2012) e Gonçalves-Segundo 

(2020a; 2021; 2022a), assumimos neste trabalho a necessidade de enxergar os estudos da 

argumentação como se tratando de uma consonância multidisciplinar, caracterizada pela 

convergência de atividades discursiva, dialógica, social, dialética, cognitiva e epistêmica. 

Além disso, é relevante salientarmos o contexto sociocultural, de maneira a identificar 

o pressuposto de que determinadas sociedades são mais ou menos abertas à possibilidade de 

manifestação de pontos de vista e de, portanto, perspectivar versões da realidade; é, inclusive, 

o que está no seio da possibilidade de emergência de uma polêmica. 

Nessa esteira, considerando essa dinâmica de que a perspectivação da realidade 

consiste em uma atividade de mobilizar distintas formas de raciocínio para a defesa de sua 

plausibilidade e de reconhecer possíveis conflitos com perspectivas outras, julgamos pertinente 

a proposta teorizada por Johnson (2000) e sintetizada por Gonçalves-Segundo (2022a, p. 104) 

de que um argumento é composto por um núcleo ilativo e um estrato dialético:  

a argumentação precisa ser pensada em termos de um núcleo ilativo e de um estrato 

dialético; em outros termos, ela deve ser definida, respectivamente, tanto pela 

atividade racional que subjaz ao conjunto formado por razões (ou premissas) e teses 

(ou conclusões), quanto pelo reconhecimento do caráter controverso da tese, o que 

inclui a consideração tanto das objeções e das críticas aos nossos argumentos quanto 
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o reconhecimento da plausibilidade dos posicionamentos alternativos 

(GONÇALVES-SEGUNDO, 2022a, p. 104).  

Como defendido pelos autores, a natureza dialética da argumentação contextualmente 

ancorada se evidencia na medida em que um argumentador reconhece, em maior ou menor 

grau, a possibilidade de coocorrência e de concorrência de possibilidades alternativas de 

entender o mundo e o estado-de-coisas da situação comunicativa. É, portanto, intrínseca à 

argumentação real e ancorada em uma situação de desacordo. 

Julgamos pertinente destacar que, para este trabalho, assumimos que um “argumento” 

abarca a Tese. Dessa forma, dados, informações, exemplos, entre outras possibilidades de 

representação mobilizadas para a defesa de uma Tese – seja ela prescritiva, descritiva ou 

avaliativa – não serão entendidas, em si próprias, como argumento. Além disso, utilizaremos 

também, em relação de sinonímia, a expressão “movimento argumentativo”, contemplando, 

igualmente, os demais componentes mobilizados em defesa de uma Tese. 

Isso posto, este capítulo se organiza da seguinte forma:  

• em um primeiro momento, buscaremos contextualizar a importância da atividade 

argumentativa em uma sociedade democrática, levando em consideração tratar-se de 

uma sociedade cujas formas de interação se dão significativamente, também, por 

meio de plataformas e meios digitais;  

• em um segundo momento, faremos uma discussão sobre os conceitos mobilizados 

para a realização desta pesquisa, a fim de apresentar os pressupostos assumidos 

quanto (i) às noções de Questão Argumentativa, Problema Epistêmico e 

Problema Prático – além de apresentarmos as proposições preliminares a respeito 

do conjunto de Questões que estruturam a argumentação que perpassa o corpus da 

presente pesquisa –, (ii) às Configurações Funcionais Epistêmica e Prática da 

argumentação, aos Esquemas Argumentativos mobilizados em termos de 

raciocínios epistêmico e prático, e à Macroestruturação dos argumentos; 

• em um terceiro momento, apresentaremos os conceitos e pressupostos assumidos na 

empreitada de depreensão, reconstrução e representação do Argumentário;  

• por fim, teceremos uma breve consideração a fim de sistematizar o que será assumido 

no âmbito do empreendimento analítico a ser realizado no Capítulo 4.  
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2.1 Argumentação e polêmica: considerações sobre a argumentação em sociedades 

democráticas 

Os estudos de argumentação contemporâneos desenvolveram-se a partir de desdobramentos 

críticos dos trabalhos seminais que deram ressurgimento a esse campo de estudos nos anos 

finais da década de 1950 (PERELMAN; OLBRECTS-TYTECA, 2005[1958]; TOULMIN, 

2006[1958]). Tal emergência deriva de um contexto sócio-histórico em que se buscava 

recuperar o papel central da racionalização em um momento pós-Guerra, em que sociedades 

como a britânica e a francesa se viam diante da necessidade de superação da soberania de 

discursos totalitários (PLANTIN, 2008[2005]).  

Passando por distintos momentos históricos que contribuíram, à sua forma, para 

focalizar uma das chaves de leitura, o paradigma que data dos clássicos quanto aos estudos 

argumentativos é concebido como constituído, de forma tripartite, pela lógica, pela retórica e 

pela dialética. 

Uma perspectiva lógica sobre argumentação contribui para a depreensão dos 

raciocínios que estruturam os argumentos e, portanto, de como eles são instanciados para 

defender e atacar determinadas teses; isto é, tal perspectiva focaliza a natureza crítico-

justificatória da argumentação. Em outros termos, o paradigma lógico busca tratar da 

consistência argumentativa; ou seja, analisar a coerência da ligação entre os componentes 

internos de um movimento argumentativo epistêmico (Dados, Garantia, Base, Alegação e 

Qualificação) ou prático (Circunstâncias, Objetivos, Meio-Fim, Proposta de Ação), bem 

como da resistência a possíveis Refutações. 

A perspectiva retórica, por seu turno, contribui para compreender o processo de 

argumentação em termos de sua eficácia, isto é, de sua capacidade de gerar adesão; em outras 

palavras, dirige atenção para o caráter estratégico da atividade argumentativa. O paradigma 

retórico, então, busca lidar com a eficácia argumentativa, atentando-se às pistas que evidenciam 

o potencial persuasivo de uma interação argumentativa, ou seja, às técnicas argumentativas, 

levando em consideração os acordos projetados como compartilhados com um determinado 

auditório. 

A perspectiva dialética, por fim, contribui para depreender como se organiza o conflito 

de opinião; envolve, pois, debruçar-se sobre a natureza e os desdobramentos dos conflitos entre 

perspectivas. O paradigma dialético, portanto, ocupa-se de analisar a interação entre 

argumentadores e argumentos, mediada por Questões Argumentativas, buscando considerar 

o confronto entre pontos de vista distintos e, consequentemente, as respostas possíveis a um 

problema posto, o que culmina, assim, em um juízo crítico dos movimentos argumentativos. 
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Na esteira de estudos contemporâneos sobre a Argumentação, assumimos que os 

estudos argumentativos se beneficiam das três perspectivas, sendo preciso, para isso, rigor no 

que diz respeito às escolhas assumidas a partir das contribuições de cada uma delas em função 

dos objetivos estabelecidos. A fim de localizamos nossa pesquisa dentre as contribuições de 

cada perspectiva, julgamos relevante frisar que ocupam maior centralidade as contribuições das 

perspectivas lógica e dialética e, em menor grau, as contribuições da perspectiva retórica. 

A natureza pública que atravessa o corpus que compõe a presente pesquisa constitui-

se a partir da sobreposição entre as esferas da educação, da política e, em menor grau, da 

economia e do direito. Tais esferas são, por excelência, de interesse coletivo, o que, por seu 

turno, suscita discussões entre os pontos de discordância a respeito do que é ou não plausível, 

do que deve ou não ser feito, ou do que é ou não preferível. A partir de instâncias de desacordo 

e da polêmica que surge a partir disso, estudiosos como Amossy (2017; 2017[2014]), Mouffe 

(2000) e Coser (1956) dedicaram-se a depreender o que subjaz à atividade discursiva da 

polêmica em sociedades democráticas. 

Os estudos da polêmica articulados aos estudos discursivo-argumentativos têm 

ganhado espaço nos últimos anos. Os estudos de Amossy (2017; 2017[2014]), por exemplo, 

são orientados a depreender os mecanismos que subjazem à dicotomização argumentativa, 

recorrente nas sociedades contemporâneas. Essa dinâmica se evidencia enquanto uma estratégia 

mobilizada para salientar a discrepância de opiniões, o que acaba por delimitar situações 

argumentativas em que argumentos são utilizados em função de uma coesão identitária. Essa 

coesão se calca, muitas vezes, em uma radicalização, em que determinados posicionamentos 

são assumidos e defendidos em função da negação de perspectivas outras.  

Da violência verbal à incapacidade de se adequar às regras do debate (considerado) 

racional, Amossy (2017[2014], p. 8) propõe que “estamos na sociedade do espetáculo: as 

polêmicas atraem porque são lúdicas”. O caráter lúdico e facilitador do atrito contrastante entre 

opiniões com dissensões no campo das ideias, mesmo que este atrito venha a influenciar na 

vida cotidiana e comumente o faz, torna-se um atrativo aos prazeres do resultado imediatista 

que isso pode proporcionar – vencedor e perdedor, bom e ruim, certo e errado – e não porque 

suscite, necessariamente, a reflexão52. 

 
52 Essa concepção espetacular de polêmica encontra eco nas propostas originalmente apresentadas por Guy 

Debord, cuja concepção é entendida de forma que “o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação 

social entre pessoas, mediada por imagens” (DEBORD, 1997, p. 14). A partir disso e considerando o caráter 

imediatista e contemplador da interação polêmica, haveria um simulacro, um jogo do ato de argumentar, isto é, 

demonstram-se as paixões e contemplam-nas como autossuficientes. 
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Tal proposta, porém, como reconhecido pela autora, deixa a desejar no que concerne 

ao entendimento a respeito da natureza dos debates conflituosos. Assim, por mais que, à 

primeira vista, a polêmica, principalmente quando movimentados significados e valores 

recorrentemente atribuídos ao termo no ambiente público, seja considerada um contato de 

pouca produtividade interacional, cabe ao analista do texto e do discurso se questionar a respeito 

da validade e das estratégias subjacentes a tal conflito. Amossy (2017[2014], p. 9) chama a 

atenção para sua função em sociedade, de forma que “é difícil supor que um fenômeno tão 

recorrente não preencha certas funções sociais, seja qual for sua natureza e sua importância”. 

A partir disso, vale ressaltar quatro aspectos importantes a serem considerados ao 

empreender uma análise da polêmica. Toda polêmica é caracterizada por uma função social, o 

que, por sua vez, leva à necessidade de entender seu funcionamento, isto é, como ela se 

“constrói discursivamente e modela a comunicação” (AMOSSY, 2017[2014], p. 9). Além 

disso, o espaço público constitui aspecto de extrema importância, pois a polêmica se dá por 

meio de debates a respeito de assuntos de interesse da esfera coletiva, bem como pressupõe, 

para isso, a esfera democrática, uma vez ser necessária a liberdade de utilizar-se do espaço 

público para tais manifestações de interesse coletivo. 

Considerando, portando, o interesse público que subjaz à polêmica, Amossy (2017; 

2017[2014]) dá atenção ao dissenso, traço intrínseco a tal debate. Para ela, “dissensões se 

perpetuam apesar, ou através, dos debates públicos” (AMOSSY, 2017[2014], p. 13), o que pode 

se tornar comum quando levado em conta e, especialmente, respeitado o aspecto pluralista a 

partir do qual se constitui a sociedade moderna. Dessa forma, como defendido pela autora, “a 

polêmica preenche funções sociais importantes, precisamente em razão do que é em geral 

criticado nela: uma gestão verbal do conflito realizada sob o modo da dissensão” (AMOSSY, 

2017[2014], p. 12), de forma a dar abertura à possibilidade de manifestações por parte de 

argumentadores a respeito de um assunto que lhes seja relevante e sobre o qual se vejam em 

posição de desacordo.  

Por mais que não leve necessariamente a um acordo ou que não sane o conflito que se 

instaura entre posições divergentes, o caráter gerenciador da polêmica no que diz respeito a 

conflitos de ordem pública se manifesta de forma a viabilizar a coexistência de tais 

posicionamentos antagônicos sem que seja necessário recorrer a conflitos de ordens 

materialmente mais diretas, como a violência física (AMOSSY, 2017[2014]).  

Se tomada a política em um sentido amplo, isto é, aquilo que diz respeito a assuntos 

de interesse coletivo de uma comunidade e que visa, de diversas formas, ao bem desta, o 

dissenso, como elemento comum à polêmica, marca um condicionamento que consiste na 
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possibilidade de chegar a um resultado razoável e não necessariamente a um resultado 

consensual. Para Amossy (2017[2014], p. 35), “o ‘pluralismo agonístico’ não ameaça a 

democracia, mas é, na realidade, uma de suas condições de existência”, isto é, a 

permissibilidade da discordância e da dissensão são marcas claras de possibilidade de 

manifestação democrática, características prototípicas de uma sociedade orgânica e que preze 

por uma pluralidade de valores, o que situa, assim, “o conflito e o dissenso no coração do 

processo democrático, como seu próprio motor” (AMOSSY, 2017[2014], p. 35). 

No discurso polêmico, como espaço no qual se tem abertura para discutir temas de 

relevância coletiva, não há cabimento para interesses marcadamente pessoais: quando da marca 

do Eu, este deveria estar ligado ao grupo que pretende representar, como parte componente que 

fala em nome de um coletivo, de uma “comunidade de protesto” (AMOSSY, 2017[2014], p. 

13). Os estudos sociais aos quais Amossy remete, em especial os de Coser (1956), apontam, 

entre outros fatores, para a importância do dissenso e de sua manifestação para a manutenção 

social no sentido de dar abertura para reclamações públicas de desigualdade social ou mesmo 

de situações de opressão. Amossy (2017[2014], p. 34), em consonância a Coser (1956) propõe, 

então, a distinção de duas grandes categorias de conflito:  

 [...] os realistas, que buscam alcançar um propósito específico para atingir o alvo 

apropriado e que podem, eventualmente, atingir seus objetivos por meios alternativos; 

e os não realistas, que expressam pulsões agressivas que precisam externalizar e que 

podem mudar de alvo, mas não de meios. 

Com vistas a evitar uma sobreposição entre os modos de se conceber o dissenso, essa 

distinção na forma de observar o conflito precisa ser bem delimitada para que se possa 

identificar e, assim, legitimar um discurso caloroso. Dessa forma, a distinção proporciona uma 

melhor visão para examinar e dar espaço aos dissensos que visam a reivindicações ou à 

manutenção do estado de direito de uma população, em vez de manifestações que se façam 

como apenas um meio de dar vazão à cólera de um grupo sobre o outro.  

Por fim, julgamos sumariamente importante destacar a função retórico-argumentativa 

da polêmica, como apontado por Amossy (2017; 2017[2014]). Para a autora, a definição da 

polêmica verbal se dá no seio da retórica, na medida em que se faz enquanto “um discurso 

fortemente dialógico: responde à palavra do outro, mesmo quando escolhe não nomeá-lo” 

(AMOSSY, 2017, p. 231), complementando ainda que “a polêmica recorre a um conjunto de 

procedimentos discursivos e retóricos: a negação, os jogos sistemáticos de oposição, a marcação 

axiológica (avaliação em termos de Bem/Mal), a reformulação, o manejo direcionado do 

discurso relatado, a ironia, a hipérbole etc.” (AMOSSY, 2017, p. 231). 
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A polêmica é, pois, identitária: é sobre aquilo que se é, que representa, e não se esgota, 

portanto, no próprio ato de polemizar. É mecanismo de filiação ideológico-discursiva por meio 

da qual se assumem determinados compromissos; ademais, quando alimentada, assume 

momentaneamente uma função de coesão social.  

 

2.2 Questão Argumentativa e Problemas Epistêmico e Prático: sobre o que argumentamos 

Como discutido no Capítulo 1, o Escola Sem Partido passou a ser um tópico de discussão sobre 

o qual distintos argumentadores expunham seu ponto de vista. Esse processo de apresentar e 

sustentar um ponto de vista se faz possível na medida em que identificamos um problema que 

está em debate e oferecemos uma resposta ancorada em nossos valores e perspectiva. Para 

entendermos essa dinâmica mais proficuamente, faz-se relevante nos valermos das noções de 

Questão Argumentativa, e de Problema Epistêmico e Problema Prático.  

Questão Argumentativa consiste na delimitação temática em que diferentes 

possibilidades de perspectivação são dialeticamente concebíveis. Nesse sentido, dada a 

natureza atravessada pelo dissenso que constitui a atividade argumentativa (GRÁCIO, 2010; 

PLANTIN, 2008[2005]; GONÇALVES-SEGUNDO, 2020a), Questões Argumentativas são 

possibilidades de representação dos pontos de desacordo sobre os quais recai o ato de defesa de 

um ponto de vista. Dessa forma, é uma questão que: 

abordada argumentativamente, significa que as partes convocarão um conjunto de 

considerandos que reforcem a sua perspectiva e que eventualmente enfraqueçam a 

perspectiva oposta. A questão transforma-se, por desmultiplicação de considerandos, 

em algo mais lato (um assunto) e os recursos invocados para estabelecer e fazer 

prevalecer uma posição em detrimento da outra surgem como argumentos na medida 

em que se pretendem relevantes para a questão a tratar e preferíveis relativamente a 

posições alternativas (GRÁCIO, 2013, p. 44). 

Partindo de tal noção, Gonçalves-Segundo (2020a) propõe que Questão 

Argumentativa corresponde a um recorte temático, atravessado pelo dissenso, para o qual há 

diferentes possibilidades de resposta; cada uma destas possibilidades constitui, em si mesma, 

uma Alegação – Teses avaliativas ou descritivas, quando respondem a Problemas Epistêmicos 

–, ou uma Proposta de Ação – Teses prescritivas, quando respondem a Problemas Práticos. 

Problemas Epistêmicos consistem em “problemas que se centram em concepções de 

realidade, ou seja, perspectivas relativas a modos de ver e compreender o funcionamento da 

sociedade, da natureza, do comportamento humano, da semiose, dentre inúmeros outros 

possíveis objetos de tematização” (GONÇALVES-SEGUNDO, 2020a, p. 240). Em outros 

termos, o Problema Epistêmico é constituído a partir de um recorte acerca de uma discussão 

de interesse coletivo para a qual são possíveis diferentes respostas, sob a forma de Alegação, 
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que instancia uma descrição ou uma avaliação de um dado objeto. Toda Alegação é 

discursivamente orientada, na medida em que ela se sustenta em um corpo de representações e 

valores de uma dada discursividade, à qual um conjunto de argumentadores se encontram 

filiados (GONÇAVES-SEGUNDO, 2020a).  

Na esteira de que Questões Argumentativas consistem em um recorte temático que 

possibilita a ocorrência de diferentes perspectivas, Problemas Práticos podem ser orientados 

tanto às alternativas quanto às motivações para uma ação: 

No primeiro enquadramento, há um acordo prévio sobre os Objetivos a serem 

perseguidos e, portanto, algum nível de consenso sobre o estado-de-coisas futuro 

visado. [...] O segundo enquadramento envolve a discussão sobre a implementação de 

uma Proposta de Ação, ou seja, de um projeto de mudança de realidade que se 

encontra pautado e será debatido à luz tanto de sua pertinência, produtividade, 

compatibilidade e efeitos em relação aos Objetivos e Valores dos grupos envolvidos 

na interação, o que inclui os modos pelos quais eles hierarquizam suas prioridades, 

quanto de sua necessidade, na medida em que pode, inclusive, haver desacordo quanto 

à leitura das Circunstâncias, ou seja, da avaliação do estado-de-coisas presente. 

(GONÇALVES-SEGUNDO, 2019, p. 15-16). 

A análise primária do corpus que compõe nossa pesquisa já nos permite identificar a 

natureza prática em que a polêmica sobre o ESP está circunscrita. Isso se sustenta na medida 

em que a discussão sobre o ESP passou a ser objeto de tematização, mais enfaticamente, diante 

da possibilidade de implementação de Projeto(s) de Lei inspirado(s) no Movimento. 

Empreendida uma leitura mais atenta do corpus e analisados os argumentos, pudemos 

identificar três Problemas Práticos que balizam a discussão ao longo do tempo53. São elas: 

i. O QUE DEVE SER FEITO PARA RESOLVER OS PROBLEMAS EDUCACIONAIS NO BRASIL?  

ii. O ESCOLA SEM PARTIDO DEVE SER IMPLEMENTADO? 

iii. A DISCUSSÃO ACERCA DO ESCOLA SEM PARTIDO DEVERIA ESTAR ACONTECENDO? 

Dessa forma, a polêmica se inicia a partir da leitura da realidade em que haveria uma 

suposta doutrinação ideológica em curso no sistema de ensino brasileiro, seguida de um cenário 

em que a proposta de implementação do ESP seria um caminho viável para solucionar esse 

problema, chegando ao momento em que, após diversos revezes, a própria discussão sobre o 

ESP passa a ser questionada. Ao longo desses eventos, porém, podemos identificar pontos de 

desacordo acerca da factualidade das premissas assumidas para que tais situações sejam 

colocadas em pauta. Nestes casos, temos a emergência de argumentos epistêmicos orientados 

à defesa de perspectivas mobilizadas diante de um desacordo local. 

 
53 Julgamos pertinente salientar a necessidade de não interpretar esses Problemas como fases cronologicamente 

sucessivas, mas como distintos momentos, com picos de debate em função dos acontecimentos políticos que os 

cercam. 
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Como ficará mais evidente durante as análises propriamente ditas, julgamos 

interessante destacar a dinâmica de instanciação de movimentos argumentativos epistêmico e 

prático ao longo da polêmica em torno do ESP. Assumimos como marco inicial para o recorte 

de nosso corpus um ponto na linha do tempo em que o ESP passou a circular como possibilidade 

de solução a um problema de natureza prática, a saber: “O QUE DEVE SER FEITO PARA RESOLVER 

OS PROBLEMAS EDUCACIONAIS NO BRASIL?”. 

Isso posto, bem como assumindo os pressupostos acerca do que constitui um 

Problema Epistêmico e Prático, foi possível identificarmos, especialmente na segunda fase 

da polêmica, como movimentos argumentativos epistêmicos surgem de maneira a minar pontos 

estratégicos do posicionamento oposto e, assim, deslegitimar a argumentação do exogrupo. 

Essa dinâmica se torna mais saliente quando um determinado argumentador, em desacordo com 

determinadas formas de perspectivar a realidade, acaba por atacar pontos do raciocínio 

argumentativo constitutivo de um dos lados da dinâmica, com especial atenção, no caso de 

nosso corpus, aos ataques empreendidos por atores sociais contrários ao ESP.  

O Argumento da carência de critérios54, por exemplo – a ser detidamente analisado no 

Capítulo 4 –, consiste em argumento de fundamental importância na posição contrária ao ESP. 

Uma vez que o ESP parte, originalmente, da premissa de que existiria uma doutrinação 

ocorrendo no sistema de ensino, essa suposta doutrinação acaba por ser um dos fatores 

principais que são caracterizados como indesejáveis para que, a partir disso, fosse proposta a 

ideia de implementação. Uma vez que a própria existência dessa suposta doutrinação passa a 

ser um objeto de tematização – isto é, coloca-se em pauta se a doutrinação existe ou não, de 

fato –, cria-se, portanto, um Problema Epistêmico subsidiário, que, na dinâmica analisada, 

consiste em um ponto fulcral para a argumentação contrária. Isso se dá na medida em que, para 

contrários ao ESP, atacar a leitura da realidade que constitui grandemente as Circunstâncias 

Motivadoras55 do raciocínio prático que sustenta um dos pontos de vista da polêmica acaba 

por, em maior ou menor grau, deslegitimar o restante do raciocínio como um todo. Em outras 

palavras, questionar a factualidade de um evento que constitui uma motivação tende a resultar 

na anulação das etapas subsequentes a essa leitura do estado-de-coisas. 

 
54 Argumento da carência de critérios  

Premissa 1: O ESP não oferece critérios claros quanto ao que seria considerado doutrinação. 

Premissa 2 (Garantia): A ausência de critérios claros inviabiliza uma medição precisa do grau de doutrinação. 

Tese: Não há como afirmar que haja uma doutrinação esquerdista em todos os níveis de ensino. 
55 Noção a ser mais detidamente discutida na seção 2.5 Argumentação Prática: Configuração Funcional e 

Esquema Argumentativo.  
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Como ficará mais sistematicamente observável no Capítulo 4, ao analisarmos os textos 

que constituem nosso corpus, é possível depreendermos que a argumentação contrária ao ESP 

é altamente orientada à reconfiguração dos aspectos selecionados, salientados e categorizados 

como reais, verdadeiros, ou factíveis pelo lado favorável. Calcados nesse princípio norteador 

de reestruturar o que pode ser entendido como real, movimentos argumentativos contrários ao 

ESP tendem a questionar as categorias a partir das quais as discursividades que legitimam o 

ESP se estruturam; é possível entendermos, inclusive, que a resistência se dá por instâncias 

argumentativas epistêmicas ancoradas na disputa que determinados grupos e categorias sócio-

linguístico-culturais suscitam na esfera pública – como nos casos de disputa acerca do que seria 

“doutrinação”, “público cativo”, “interferência estatal”, “abuso do poder docente”, dentre 

outras noções (DA SILVA, 2019). 

Nesse sentido, para lidarmos com os raciocínios sobre os quais se calcam os 

posicionamentos de argumentadores ao longo da polêmica, faz-se relevante assumirmos as 

contribuições dos estudos sobre Esquemas Argumentativos a partir dos pressupostos da 

Lógica Informal. 

 

2.3 Esquemas Argumentativos: padrões inferenciais  

Esquemas Argumentativos consistem em “padrões inferenciais abstratos, nos quais uma 

conclusão é justificada com base em uma relação inferencial específica” (MACAGNO; 

WALTON, 2018[2019], p. 154); trata-se, assim, de raciocínios recorrentes que se encontram 

nas bases do ato de argumentar. Nesse sentido, é importante destacar que um esquema 

argumentativo não deve ser caracterizado em termos da enunciação linguística; como bem 

mostra Gonçalves-Segundo (2022a, p. 108), “um esquema argumentativo é um construto, em 

princípio, desancorado de uma situação real de produção, que pode ser aplicado em um dado 

texto monologal ou dialogal, de modo a dar forma lógica e material ao elo entre um conjunto 

específico de razões e a tese”. Assim, um Esquema Argumentativo precede a materialização 

linguística por meio da qual comumente temos acesso à racionalidade subjacente.  

O conceito de Esquema Argumentativo também envolve a noção de abstração. Em 

termos sintéticos, podemos afirmar que a abstração é efeito da reiteração, em dada cultura, de 

um mesmo raciocínio aplicada a uma série de instâncias de argumentação concreta distintas, 

todas elas comportando uma dimensão explícita e implícita, que envolve inferenciação56. Além 

 
56 No caso de esquema por causa-efeito, por exemplo, é possível depreender que um determinado ator, ponderando 

sobre dever ou não consumir café para potencializar seu desempenho em algumas atividades cotidianas, aprenda 

a não consumir cafeína, fitoquímico de ação estimulante, após determinado horário para não comprometer sua 
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disso, podemos também reforçar seu aspecto maleável, uma vez que um mesmo tipo de 

raciocínio pode se instanciar em distintos textos e contextos.  

No tocante à inferenciação (MACAGNO; WALTON, 2018[2019]; MACAGNO, 

2015), é possível afirmar que o ato de argumentar envolve, prototipicamente, presunções57 

quase nunca verbalizadas em situações argumentativas reais. De caráter implícito, presunções 

constituem pistas relevantes para identificar formas prototípicas de Esquema: o esquema por 

consequência negativa, por exemplo, tem uma presunção de que se algo é indesejável, deve-se 

(ou não) empreender uma ação com o fito de, assim, impedir a concretização daquilo que se 

quer evitar. 

Com base na necessidade de identificar os padrões classificatórios aos esquemas, 

Macagno (2015) e Walton; Macagno (2016) assumem, junto à distinção entre Argumentação 

Epistêmica e Prática, a distinção referente à Fundamentação Interna ou à Fundamentação 

Externa do argumento. No primeiro caso, temos argumentos cujas razões apresentadas são 

ancoradas em características correlacionáveis ao objeto de tematização em foco, sendo campo-

dependentes (TOULMIN, 2006[1958]), ao passo que, no segundo caso, temos argumentos cuja 

força deriva da fonte evocada durante o ato de argumentar. Macagno (2015, p. 194) ilustra estes 

casos, respectivamente, como sendo representados por argumentos de definição e por 

argumentos de autoridade, por exemplo.  

Nesse sentido, Gonçalves-Segundo (2022b) sintetiza os principais tipos de argumentos 

epistêmicos e práticos, em conjunto com o fundamento das premissas apresentadas, da forma 

como podemos observar no Quadro 258 que segue: 

 
rotina do sono, uma vez que não conseguir dormir, para ele, é considerado negativo e indesejável. Logo, é ao longo 

de uma série de situações em que relações lógicas entre ações que potencialmente se refletem em um estado-de-

coisas seguinte que podemos abstrair a lógica de um argumento por causa-efeito; nas palavras de Walton (2006, 

p. 100), “um estado-de-coisas A causa outro estado de coisas B [de maneira] que A é algo que pode ser 

empreendido, e quando é empreendido (ou interrompido), então B também é empreendido (ou interrompido)”. 

Uma vez que isso passa a ser um raciocínio recorrente e a circular socialmente, de modo a ser instanciado em 

distintos contextos na função de defesa de diversos pontos de vista, podemos assumir que se trata, portanto, de um 

padrão recorrente de inferência. 
57 Trata-se de generalizações que ocorrem dentro de uma determinada discursividade e cujo estatuto de realidade 

costuma não ser foco de tematização; não há uma pretensão de ser universal, mas é um acordo suficiente para 

sustentar a plausibilidade de determinadas perspectivações dentro da realidade concebida em um determinado 

grupo. Em termos lógicos, raciocínios presuntivos “transferem aceitabilidade das premissas para a conclusão com 

base em alguma generalização revogável, considerada verossímil em dada comunidade, por representar o típico 

ou o normal, ainda que tal generalização possa ser anulada com o acréscimo de novas informações” 

(GONÇALVES-SEGUNDO, 2022a, p. 110). 
58 Os casos marcados por asterisco correspondem aos argumentos que não serão tratados aqui por serem de menor 

centralidade em nossa análise.  
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Quadro 2 – Esquemas Argumentativos organizados a partir da natureza da Tese e da 

fundamentação das Premissas (lista não exaustiva) 

 Raciocínio epistêmico Raciocínio prático 

Fundamentação 

interna 

Esquema por analogia 

Esquema por classificação verbal 

(ou definição) 

Esquema por causa-efeito 

Esquema por sinal 

Esquema por interação entre ato e 

pessoa * 

Esquema por exemplo * 

Esquema por percepção * 

Esquema instrumental de 

raciocínio prático 

Esquema por valor* 

Esquema por regra da justiça * 

Esquema por consequências 

negativas/positivas (pragmático) 

Esquema por regra 

Fundamentação 

externa 

Esquema por posição de saber * 

Esquema ad hominem (direto e 

circunstancial) 

Esquema por opinião popular * 

Esquema por prática popular (ad 

populum) * 

Esquema por autoridade (poder) * 

Fonte: adaptado de Gonçalves-Segundo (2022b); Macagno; Walton (2019[2018]); Macagno 

(2015) 

Ao empreendermos nossa análise, a ser extensamente discutida no Capítulo 4, 

pudemos identificar que alguns argumentos se tornam mais proficuamente relevantes para o 

presente trabalho. Por isso, não nos debruçaremos detalhadamente sobre os tipos de argumento 

que aparecem apenas pontualmente – quando relevantes, esses casos serão discutidos 

localmente no próprio capítulo de análise. 

Nas duas seções a seguir, trataremos da dinâmica das Argumentações Epistêmica e 

Prática, de modo a nos atermos a sua Configuração Funcional, aos Esquemas 

Argumentativos de cada modalidade, bem como a sua Configuração Funcional. 

 

2.4 Argumentação Epistêmica: Configuração Funcional e Esquema Argumentativo 

No domínio da Argumentação Epistêmica, tem-se uma atividade argumentativa orientada ao 

convencimento (GONÇALVES-SEGUNDO, 2019, NIÑO; MARRERO, 2015). Por 

convencimento, em consonâncias às propostas de Gonçalves-Segundo (2019), entende-se a 

atividade que objetiva provocar adesão por parte de um público a determinadas concepções de 

realidade, ou seja, a teses descritivas e avaliativas. Esse movimento de adesão a concepções 

construídas por um argumentador está relacionada, dentre outros fatores, à consistência que um 

movimento argumentativo apresenta, estando tal consistência relacionada à “força variável do 

elo entre Dados e Alegação, por meio da Garantia, considerando a adequação de possíveis 

Refutações e a confiabilidade das Bases” (GONÇALVES-SEGUNDO, 2019, p. 111), 
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elementos estes constitutivos do layout originalmente proposto por Toulmin (2006[1958]) e por 

Toulmin, Rieke & Janik (1984[1978]) para análise de argumentos.  

Assumiremos tais propostas como relevante para a diagramação dos argumentos 

analisados no Capítulo 4, dando especial atenção ao aspecto lógico de nossa análise, além de 

potencialmente tornar mais profícua a visualização da dinâmica entre argumentos de pontos de 

vista distintos, mais diretamente relacionada ao aspecto dialético de nossa análise. 

Reproduzimos, a seguir, o diagrama abstrato de Toulmin (2006[1958]): 

Fonte: Toulmin (2006[1958]); Toulmin, Rieke & Janik (1984[1978]); tradução de 

Gonçalves-Segundo (mimeo) 

Toulmin (2006[1958]) chama atenção para a necessidade de uma microanálise 

argumentativa – isto é, uma análise no nível da sentença – com vistas a propor uma discussão 

que buscasse observar o aspecto lógico dos argumentos “a fim de ver como sua validade ou 

invalidade está conectada ao modo como os dispomos” (TOULMIN, 2006[1958], p. 136). Para 

o autor, a consistência de um argumento se dá em função do potencial de a Garantia, 

usualmente implícita, transferir aceitabilidade dos Dados para a Alegação, considerando a 

seleção do modalizador pertinente, o potencial de confiabilidade de uma Base e a blindagem à 

Refutação garantida por sua antecipação na forma de uma Reserva. 

Para darmos continuidade à discussão dos componentes propriamente ditos e a fim de 

ilustrarmos como a relação entre componentes pode se dar, utilizaremos um Tweet, de autoria 

de Leonardo Rossatto – Cientista Social, especialista em Políticas Públicas –, publicado em 14 

de junho de 2022. Trata-se de uma postagem em que Rossatto, ao comentar sobre o Projeto de 

Lei “Programa Jovem Capitalista”, acaba tocando brevemente em um ponto acerca dos 

problemas elencados pelo ESP. 

 

Figura 1 – Layout da Argumentação de Stephen Toulmin 
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Fonte: https://twitter.com/nadanovonofront/status/1536782691068166145. Acesso em: 15 de 

jun. de 2022. 

O primeiro elemento sobre o qual nos debruçaremos é a Alegação (A). Ela consiste, 

pois, em um ponto de vista apresentado como possível resposta a um ponto de desacordo, que 

podemos entender sob a forma de um Problema Epistêmico. Um exemplo de Alegação, 

presente na figura acima, seria: O problema nunca foi “ideologia na escola”, e sim a 

diversidade de ideologias – Alegação essa apresentada como possível reposta à questão QUAL 

O REAL PROBLEMA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA?. 

Essa resposta é assumida pelo argumentador e se sustenta por meio de uma relação 

lógica a partir dos Dados. Assim, em uma situação de desacordo, diferentes perspectivações do 

real são passíveis de ocorrência e, portanto, diferentes Alegações podem ser propostas, por 

distintos argumentadores, e estas demandarão distintos Dados que as sustentem.   

Nessa esteira, Gonçalves-Segundo & Isola-Lanzoni (2019) assumem que Dados 

constituem um dos três elementos básicos de um movimento argumentativo de caráter 

epistêmico, consistindo no ponto de partida para a sustentação de uma Alegação. Dados 

prototipicamente não apresentam tensão dialógica local; isto é, são construídos e apresentados 

como se fossem aceitos, por meio de uma projeção de acordo. Uma vez que os Dados consistem 

no ponto de partida, Gonçalves-Segundo (2020a, p. 245) defende que eles se sustentam em 

“alguma forma de acordo, ainda que provisório, sobre sua validade ou verossimilhança para 

que o debate possa prosseguir”. No exemplo da figura acima, um Dado apresentado com vistas 

a sustentar a Alegação anterior seria tal qual: Uma galera que até outro dia gritava “Escola 

sem Partido” hoje defende projeto escolar chamado “Jovem capitalista”. 

Quando ocorre um questionamento a respeito do estatuto de realidade desse Dado, 

porém, essa tensão faz com que “o componente assuma um estatuto provisório de Alegação, 

por meio da constituição de um problema epistêmico local, muitas vezes motivado pela não 

Figura 2 – Tweet sobre o problema da ideologia na escola 

https://twitter.com/nadanovonofront/status/1536782691068166145
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aceitação do estatuto realis do Dado” (GONÇALVES-SEGUNDO; ISOLA-LANZONI, 2019, 

p. 92-93). Em outros termos, um Dado pode, localmente, assumir a posição de Alegação e 

precisar ser sustentado por um outro Dado. 

O terceiro elemento básico do layout proposto por Toulmin (2006[1958]) consiste na 

Garantia (G), que funciona como uma regra que possibilita a transição de Dados para 

Alegações. Trata-se, pois, de proposições cuja natureza se distingue das duas previamente 

apresentadas, pois são “regras, princípios, licenças de inferência ou o que quisermos, desde que 

não sejam novos itens de informação” (TOULMIN, 2006[1958], p. 141).  

O autor destaca que o esforço argumentativo subjacente à Garantia não é, pois, o de 

adicionar mais bases informacionais à Alegação até então em foco, mas sim “mostrar que, 

tomando-se aqueles dados como ponto de partida, é apropriado e legítimo passar dos dados à 

alegação ou conclusão apresentada” (TOULMIN, 2006[1958], p. 141), estando tal dimensão 

associada, portanto, à ligação subjacente entre os dois componentes prévios. Por se tratar de um 

constituinte capaz de revelar traços que podem apontar para filiações discursivo-ideológicas, é 

um componente raramente textualizado. Como complementam Gonçalves-Segundo & Isola-

Lanzoni (2019), trata-se de um elemento que consiste em uma generalização a partir de 

discursos circulantes e que funciona de forma a licenciar a transição entre os componentes. 

Assim, uma possível Garantia que se aplique ao exemplo apresentado acima seria: A defesa 

de projetos que bebem de um sistema econômico é também dotada de uma ideologia. 

Partindo desses três elementos básicos constituintes do layout de argumentação 

proposto por Toulmin (2006[1958]) – Alegação, Dado e Garantia –, temos a diagramação a 

seguir: 

Fonte: Toulmin (2006[1958]); Toulmin, Rieke & Janik (1984[1978]) 

Isso posto, ao se considerar o exemplo apresentado até então, temos a seguinte 

disposição: 

Figura 3 – Componentes mínimos da Configuração Funcional Epistêmica de Toulmin 
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Fonte: elaboração própria a partir de Toulmin (2006[1958]) 

Nesse exemplo, a Alegação parte sintomaticamente do Dado de que defensores do 

projeto “Jovem capitalista” prototipicamente eram aqueles que defendiam o ESP sob a desculpa 

de que a escola estava sendo utilizada para fins de cooptação ideológica; tal transição se vê 

legitimada pela generalização calcada no conhecimento compartilhado de que os valores de 

projetos que supostamente se valem de uma neutralidade são, na verdade, representativos de 

uma ideologia outra. 

O próximo elemento do layout de Toulmin (2006[1958]) consiste no Qualificador 

(Q). Para o autor, trata-se de um elemento de natureza linguística cuja função seria a de 

flexibilizar o comprometimento em relação à Alegação; constituiria, assim, uma noção 

essencialmente modal. Ao olharmos novamente para o exemplo apresentado na Figura 4, 

poderíamos manipular, por exemplo, o grau de comprometimento do argumentador em relação 

àquilo expresso no conteúdo proposicional da Alagação, de modo a termos um argumento 

como segue: 

Fonte: elaboração própria a partir de Toulmin (2006[1958]) 

A modalização na argumentação – como expressa, por exemplo, no modalizador 

possivelmente, entre colchetes na Figura 5 acima – funciona como uma blindagem a possíveis 

críticas; isto é, ao optar-se por uma construção categórica, contrai-se o espaço 

dialógico/dialético da argumentação, de modo a criar um efeito de verdade absoluta, o que, por 

seu turno, acaba por fragilizar a plausibilidade da Alegação quando diante argumentações 

refutativas que colocam em xeque a veracidade dessa suposta “solução” para o problema em 

discussão. Ao contrair esse espaço, o argumentador mostra-se menos disposto a entreter 

Figura 4 – Reconstrução de um argumento com os componentes mínimos 

Figura 5 – Reconstrução manipulada de um argumento com os componentes mínimos e 

Qualificador da Alegação 
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alternativas outras, desestimulando resistência (GONÇALVES-SEGUNDO, 2020b). O uso de 

modalizadores funciona no sentido de flexibilizar a posição assumida pelo argumentador 

naquela situação comunicativa, de modo a evidenciar que é concebível a existência de 

possibilidades outras para além daquela expressa pela Alegação, bem como funciona como 

uma estratégia de proteção à face do argumentador ao estrategicamente diminuir o grau de 

comprometimento para com o conteúdo proposicional e, possivelmente, trabalhar na direção de 

um ethos de ponderação59.  

Gonçalves-Segundo & Isola-Lanzoni (2019), por seu turno, defendem que o 

Qualificador consiste na modalização por parte do argumentador com referência à proposição 

que acompanha. Isso permite depreender que tal noção pode ser aplicada aos demais elementos 

constitutivos do movimento argumentativo, de forma a construir, localmente, diferentes graus 

de comprometimento para com o conteúdo asseverado e que, no todo, constituirá o 

posicionamento defendido pelo argumentador, não estando tal noção limitada, portanto, à 

Alegação somente.  

Em relação à Base, diferentemente da proposta original de Toulmin (2006[1958]), em 

que o componente funcionaria de forma a apresentar um dado que fortalecesse a confiabilidade 

da Garantia – algo fortemente condicionado pela jurisprudência que atravessa o contexto 

original da proposta –, Gonçalves-Segundo & Isola-Lanzoni (2019) propõem tratar-se de um 

componente que pode atuar sobre outros constituintes, como Dados, por exemplo. Os autores 

frisam ainda que “não consiste em um componente autônomo do modelo, mas em uma forma 

de macroestrutura encaixada, orientada a diminuir ceticismo em relação aos componentes por 

ela escopada” (GONÇALVES-SEGUNDO; ISOLA-LANZONI, 2019, p. 94), o que está 

relacionado a recursos do domínio evidencial (GONÇALVES-SEGUNDO, 2020b; MARÍN-

ARRESE, 2011; BEDNAREK, 2006). 

Ao retomarmos novamente o exemplo apresentado na Figura 5 acima, poderíamos 

manipular, por exemplo, a fonte a partir da qual o argumentador se veria legitimado a afirmar 

que há um conjunto de atores que tendem à adesão de um ponto de vista em que um projeto 

como “Jovem Capitalista”, cujos princípios são fortemente orientados por uma ideologia 

neoliberal, seja aceitável na escola, explicitando, assim, o modo de acesso a esse conhecimento 

e estabelecendo a Base do Dado apresentado. Segue diagrama que representa essa 

possibilidade: 

 

 
59 A discussão sobre ethos, porém, foge ao escopo de nosso trabalho.  
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Fonte: elaboração própria a partir de Toulmin (2006[1958]) 

A Reserva (R), por sua vez, consistiria, de acordo com Toulmin (2006[1958]), em 

uma exceção à regra estabelecida na Garantia. São, portanto, elementos que levam um 

argumentador a escolher um determinado Qualificador por reconhecer a possibilidade de 

surgimento de um caso que pudesse comprometer a relação estabelecida entre o Dado e a 

Alegação. Em outros termos, a escolha do Qualificador seria uma forma de diminuir o 

comprometimento com o que está disposto no processo de defesa da Alegação por considerar 

a possibilidade de casos que extrapolem aqueles trazidos para o movimento argumentativo. 

Estudos posteriores que dão maior abertura para o aspecto dialético da atividade 

argumentativa apontam para a necessidade de considerar o papel da Refutação em um 

movimento argumentativo. Ao considerarmos que Alegações são possíveis respostas a um 

Problema Epistêmico, fica evidente a possibilidade de respostas outras a esse mesmo 

Problema; estas outras respostas, por seu turno, constituem também uma Alegação que, por 

sua vez, são sustentadas por Dados e cuja relação lógica é legitimada por uma Garantia. 

Temos, portanto, uma relação dialógica por excelência, na medida em que o ato de argumentar 

pressupõe um desacordo sobre um objeto de tematização e que distintos argumentadores, 

Proponentes e Oponentes, podem mobilizar argumentos para a defesa de seu ponto de vista. 

Recuperamos esses pressupostos para chamarmos atenção ao fato de que as argumentações 

empreendidas por argumentadores distintos passam a coocorrer e concorrer no espaço de 

disputa; nessa dinâmica, a Refutação, como defendido por Gonçalves-Segundo (2020a, p. 

257), “diferentemente dos outros componentes do layout, não consiste em uma proposição 

orientada à sustentação da Alegação; pelo contrário, ela atua no sentido de mostrar suas 

fragilidades ou de promover adesão à alternativa”. Nesse sentido, é possível inferirmos que uma 

Refutação pode caracterizar, ela mesma, um movimento argumentativo, na medida em que um 

Oponente pode mobilizar uma Alegação para evidenciar um ponto de desacordo em uma 

argumentação originalmente empreendida por um Proponente e, nesse processo, defender um 

outro ponto de vista.  

Figura 6 – Reconstrução manipulada de um argumento com os componentes mínimos e 

Base do Dado 
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Nessa esteira, torna-se pertinente a distinção entre Refutação Interna e Refutação 

Externa. Refutação interna consiste no movimento argumentativo orientado a minar pontos 

estratégicos de uma argumentação em foco, de modo desestimular a adesão à Alegação – essa 

Refutação pode ser orientada aos Dados, às Bases ou à Garantia mobilizados por um 

Proponente, minando a “consistência do movimento argumentativo” (GONÇALVES-

SEGUNDO, 2020a, p. 257). Refutação Externa, por sua vez, consiste no movimento 

argumentativo orientado a defender uma Alegação alternativa àquela originalmente em foco, 

explicitando uma relação dialógica em que se busca ampliar o potencial de plausibilidade de 

um ponto de vista outro, isto é, de uma Contra-Alegação (GONÇALVES-SEGUNDO, 2020a).  

Com relação à disposição dos componentes de um argumento, julgamos pertinente 

considerarmos também aspectos referentes à Macroestruturação, que consiste na “geometria 

da rede proposicional que sustenta uma Alegação” (GONÇALVES-SEGUNDO, 2020a, p. 238; 

GONÇALVES-SEGUNDO, 2018a), ou seja, nas distintas disposições possíveis dos 

argumentos apresentados para a defesa de um ponto de vista. A literatura em teoria da 

argumentação usualmente reconhece três tipos de Macroestrutura: a Coordenativa (ou 

Ligada), a Múltipla (ou Convergente) e a Subordinativa (ou Serial) (VAN EEMEREN et 

al., 2014; FREEMAN, 2011; VAN EEMEREN; HOUTLOSSER; SNOECK HENKEMANS, 

2007).  

Na Macroestrutura Coordenativa, temos uma disposição de Premissas60 que são 

conjuntamente apresentadas para dar suporte à defesa de uma Alegação. Elas são, pois, 

interdependentes (VAN EEMEREN et al., 2014), na medida em que precisam ser entendidas 

como um conjunto para que a plausibilidade da Alegação seja idealmente empreendida. Como 

defendem os autores, nesta estrutura é realizada “uma tentativa de remover a dúvida ou crítica 

do oponente sobre a suficiência da argumentação, apresentando um ou mais argumentos 

adicionais”61 (VAN EEMEREN et al., 2014, p. 569). Segue um diagrama abstrato que 

representa essa possibilidade: 

 
60 Premissa é um termo usado na teoria da argumentação que equivale, neste caso, tanto aos Dados quanto às 

Garantias toulminianas. Em geral, Dados são intercambiáveis com Premissas, e Garantias com Premissas 

Presuntivas. No caso da discussão sobre Macroestrutura, as Premissas devem ser interpretadas como 

equivalentes a Dados toulminianos. 
61 Tradução livre de: […] an attempt is made to remove the opponent’s doubt or criticism concerning the 

sufficiency of the argumentation by advancing one or more additional arguments. 
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Fonte: elaboração própria 

Na Macroestrutura Múltipla, temos uma disposição das Premissas apresentadas à 

defesa de um ponto de vista de modo potencialmente independente. É possível identificar mais 

de uma Premissa, separadamente, sendo mobilizada para a defesa de uma Alegação 

(FREEMAN, 2011); elas podem ser focalizadas individualmente, sem, necessariamente, 

influenciar no potencial de aceitabilidade uma da outra, ainda que possam ser estrategicamente 

mobilizadas para a defesa de uma Alegação, ao mesmo tempo, por reconhecer um traço 

limitador em um dos movimentos argumentativos em foco (VAN EEMEREN et al., 2014, p. 

569). Segue um diagrama abstrato que representa essa possibilidade: 

Fonte: elaboração própria 

Na Macroestrutura Subordinativa, por fim, temos uma dinâmica argumentativa em 

que a Premissa mobilizada para a defesa de uma Alegação pode ser considerada pelo 

argumentador como potencialmente insuficiente. Pode ser o caso, por exemplo, de uma 

projeção de Refutação, em que o argumentador reconheça um possível desacordo em relação 

à(s) Premissa(s) apresentada(s) e julgue pertinente, portanto, sustentá-la(s); neste caso, 

portanto, a Premissa assume localmente o estatuto de Alegação, e uma Premissa outra é 

apresentada para sustentá-la (VAN EEMEREN, et al., 2014; VAN EEMEREN; 

HOUTLOSSER; SNOECK HENKEMANS, 2007). Segue um diagrama abstrato que representa 

essa possibilidade: 

Fonte: elaboração própria 

 

Discutidas as dimensões relacionadas à Configuração Funcional e à Macroestrutura 

dos Argumentos Epistêmicos, passaremos, então, à discussão referente aos Esquemas 

Figura 9 – Macroestruturação Subordinativa 

Figura 7  – Macroestruturação Coordenativa 

Figura 8 – Macroestruturação Múltipla 
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Argumentativos de raciocínio epistêmico. Como mencionamos anteriormente, deter-nos-emos 

à discussão referente aos casos pertinentes a nossa análise, a ser mais detalhadamente 

apresentada no Capítulo 4. Logo, a exemplificação abaixo tem apenas caráter didático. As 

justificativas detalhadas para a reconstrução dos argumentos encontram-se na análise.  

Os Esquemas a serem abordados são: Esquema por analogia, Esquema por 

classificação verbal (ou definição), Esquema por causa-efeito, Esquema por sinal, e Esquema 

ad hominem (direto e circunstancial). 

 

Esquema por analogia 

Este tipo de argumento consiste em uma comparação entre entidades ou estados de mundo, uma 

“similitude de estruturas”, de modo a estabelecer uma relação entre foro e tema (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005[1958]) – ou entre um domínio-fonte e um domínio-alvo 

(LAKOFF; JOHNSON, 2003[1980]). É fundamental destacarmos, aqui, que essa relação de 

similaridade é construída localmente; isto é, trata-se algo estabelecido no ato analógico e não 

de algo a priori (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005[1958], p. 424). 

Nesse sentido, a semelhança construída entre dois casos se dá a partir de uma 

comparação estrategicamente focalizada. Nas palavras de Walton (2006, p. 97), “uma vez que 

um caso é considerado como tendo uma certa propriedade, então o outro caso, conclui-se, 

também tem a mesma propriedade (porque um caso é semelhante ao outro)”62. Esse processo 

de identificação de propriedades semelhantes pode dar margem, porém, a processos de 

refutação orientados a minar a argumentação com base no mapeamento de outras propriedades 

constitutivas entre as partes comparadas: uma vez que os casos em relação de similitude são 

distintos, é possível que um argumentador estrategicamente dê ênfase a todos os outros aspectos 

distintos nessa relação e, assim, enfraqueça o elo estabelecido entre as Premissas mobilizadas 

e a Tese defendida.  

A fim de ilustrar, podemos selecionar em nosso corpus um argumento especialmente 

recorrente entre os contrários ao ESP que busca identificar traços semelhantes entre aquilo 

defendido pelo ESP e aquilo que era defendido durante a ditadura. Reproduzimos, a seguir, um 

trecho do corpus seguido de uma organização do funcionamento do argumento por analogia: 

(1) O mais perigoso do anticomunismo no campo da educação no contexto do Golpe de 

1964, é que assim como o “Escola Sem Partido” faz hoje, o professor crítico foi confundido 

com um suposto doutrinador marxista ou esquerdista, tornando-se objeto de análise 

 
62 Tradução livre de: Since the one case is held to have a certain property, then the other case, it is concluded, also 

has the same property (because the one case is similar to the other). 
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criminal que, na Ditadura Militar, foi particularmente perseguido por ser considerado um 

subversivo perigoso à Segurança Nacional. 

Hoje, o movimento “Escola Sem Partido” está construindo bases ideológicas que lembram 

esse mesmo contexto: um engodo que propositalmente confunde questionamento com 

doutrinação e que criminaliza institucionalmente o pensamento crítico. – “‘Escola Sem 

Partido’: engodo e ensino acrítico”, André Luiz Rodrigues de Rossi Mattos. 

Argumento de analogia à ditadura 

Premissa 1: O ESP confunde questionamento com doutrinação e criminaliza institucionalmente 

o pensamento crítico. 

Premissa 2: O ESP se vale de mecanismo de censura.  

Premissa 3: O regime militar confundia questionamento com doutrinação e criminalizava 

institucionalmente o pensamento crítico. 

Premissa 4: O regime militar se valia de mecanismos de censura. 

Premissa 5 (Garantia): Eventos distintos que partilham características constitutivas são 

análogos. 

Tese: O ESP e o regime militar são análogos no que se refere às políticas educacionais. 

A partir disso, podemos depreender que se trata de uma instanciação de um esquema 

argumentativo abstrato, esquema este que reproduzimos a seguir: 

Esquema por analogia (similaridade de situações para construção de tese analógica) 

Premissa 1: Um caso C é caracterizado por um conjunto de propriedades P 

Premissa 2: Um caso D é caracterizado por um conjunto de propriedades P 

Premissa 3 (Garantia): Eventos distintos que partilham características constitutivas são 

análogos 

Conclusão: O caso C é análogo ao caso D 

Fonte: Gonçalves-Segundo (2022b), Walton; Reed; Macagno (2008); Walton (2006) 

Analogias aproximam coisas que, originalmente, são diferentes: por mais que o ESP 

diga prezar pela liberdade, é possível que determinados argumentadores contrários à proposta 

evidenciem uma aproximação entre propriedades constitutivas que pode ser intencionalmente 

negligenciada por argumentadores favoráveis, como podemos observar no exemplo (1) 

apresentado acima63.  

 

Esquema por classificação verbal (definição) 

Dada a natureza das Teses descritivas ou avaliativas da Argumentação Epistêmica, o esquema 

por classificação verbal consiste na conclusão de “que uma coisa particular tem uma certa 

propriedade com base em essa coisa poder ser classificada em uma categoria geral de coisas 

que têm essa propriedade”64 (WALTON, 2006, p. 128). 

 
63 Este argumento será analisado mais detalhadamente no Capítulo 4. 
64 Tradução livre de: […] that a particular thing has a certain property on the grounds that this thing can be classified 

under a general category of things that have this property. 
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A partir de um compartilhamento de propriedades, um caso específico poderia, 

portanto, ser considerado pertencente a uma determinada categoria – isso pode ser calcado, por 

seu turno, em distintos níveis de sistematicidade, de modo que “a classificação pode ser 

estabelecida por convenções de terminologia científica ou pelo uso comum de termos no 

discurso cotidiano; [...] em alguns casos, também pode ser estabelecida por definições legais de 

termos como ‘assassinato’ ou ‘ganhos de capital’”65 (WALTON, 2006, p. 129). Nessa esteira, 

torna-se possível identificarmos como que determinados termos mobilizados em argumentos 

podem ser pontos de desacordo e passar a ser defendidos a partir de distintas perspectivas a fim 

de sustentar diferentes pontos de vista sobre determinada classificação.  

A fim de ilustrar, podemos selecionar em nosso corpus um argumento em que há uma 

disputa acerca de o ESP ser ou não uma intervenção estatal. Reproduzimos, a seguir, um trecho 

do corpus seguido de uma organização do funcionamento do argumento por definição: 

(2) A mais importante observação a ser feita sobre a proposta é que ela não cria para os 

professores nenhuma obrigação que já não exista: todos os deveres explicitados no cartaz 

cuja afixação nas salas de aula está prevista no projeto decorrem da Constituição [...] e da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), tratado internacional com força 

de lei no Brasil, que reconhece o direito exclusivo dos pais sobre a educação religiosa e 

moral de seus filhos. 

[...] 

“Trata-se de uma intervenção estatal na educação.” Não: o ensino obrigatório é que é uma 

gigantesca intervenção estatal na vida de indivíduos e famílias. O projeto apenas explicita 

os marcos jurídicos dessa intervenção. – “Programa Escola sem Partido acaba com 

cooptação da esquerda”, Miguel Nagib.  

Argumento do ensino obrigatório à intervenção estatal 

Premissa 1: A Constituição e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH) 

reconhecem o direito exclusivo dos pais sobre a educação religiosa e moral de seus filhos. 

Premissa 2: O ensino obrigatório não respeita o direito exclusivo dos pais sobre a educação 

religiosa e moral de seus filhos. 

Premissa 3 (Garantia): Se o ensino obrigatório não respeita o direito exclusivo dos pais sobre 

a educação religiosa e moral de seus filhos, então ele pode ser entendido como intervenção 

estatal. 

Tese: O ensino obrigatório é uma intervenção estatal. 

A partir disso, podemos depreender que se trata de uma instanciação de um esquema 

argumentativo abstrato, esquema este que reproduzimos a seguir: 

Esquema por classificação verbal (definição) 

Premissa 1-n: A categoria X, na qual @ está incluído, encontra-se sob a definição D 

Premissa 2: @ cumpre (ou não cumpre) os aspectos recobertos pela definição D 

 
65 Tradução livre de: Classification may be set in place by conventions of scientific terminology or by common 

usage of terms in everyday discourse. But in some cases, it can also be set in place by legal definitions of terms 

such as ‘murder’ or ‘capital gains.’ 
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Premissa 3: Se @ cumpre (ou não cumpre) os aspectos recobertos pela definição D, então ele 

pode (ou não pode) ser considerado membro da categoria X 

Conclusão: @ pode (ou não pode) ser considerado membro da categoria X 

Fonte: Gonçalves-Segundo (2022b); Walton; Reed; Macagno (2008); Walton (2006) 

Esse tipo de argumento é altamente recorrente, na medida em que algo sob análise é 

perspectivado como pertencente ou não pertencente a uma determinada categoria com base em 

uma série de critérios de definição ancorados em uma rede de valores discursivamente 

distribuída e que, na esfera pública, podem estar, em maior ou menor grau, em um foco de 

disputa – como é o caso, por exemplo, da noção de “gênero” ou mesmo de “intervenção estatal”, 

como apontado no exemplo acima. 

 

Esquema por causa-efeito 

Este tipo de argumento consiste na lógica de que um resultado pode surgir ou não a depender 

de um estímulo já estar ou não aceito por um determinado argumentador. Nas palavras de 

Walton (2006, p. 100), “significa dizer que um estado-de-coisas A causa outro estado-de-coisas 

B [de maneira] que A é algo que pode ser empreendido e, quando é empreendido (ou 

interrompido), então B também é empreendido (ou interrompido)”66.  

Trata-se de um vínculo causal que permite argumentações que – dentre outras 

possibilidades –, “sendo dado um acontecimento, tendem a evidenciar o efeito que dele deve 

resultar” (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005[1958], p. 300). Nessa esteira, como 

destacado por Gonçalves-Segundo (2022b), “em geral, costuma-se assumir que um dos dois 

polos é factual”. 

A fim de ilustrar, podemos selecionar em nosso corpus um argumento em que se busca 

defender que o ESP representa uma ameaça jurídica ao professor, uma vez que se propõe a 

criminalizar algo que não é devidamente delimitado e definido. Reproduzimos, a seguir, um 

trecho do corpus seguido de uma organização do funcionamento do argumento por causa-efeito: 

(3) O projeto Escola Sem Partido tem como um dos seus objetivos impedir o doutrinamento 

ideológico no Ensino Básico. Contudo, a compreensão vaga do que é “doutrinamento 

ideológico” acaba por torná-lo um projeto que torna juridicamente insegura a profissão 

docente, em especial naquelas áreas que lidam com temas políticos e morais. A falta de 

clareza a respeito do que constitui essa doutrinação levará à arbitrariedade na avaliação da 

atuação do professor. 

[...] 

 
66 Tradução livre de: [...] means to say that one state of affairs A causes another state of affairs B is that A is 

something that can be brought about, and when it is brought about (or stopped), then B is also brought about (or 

stopped). 
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A legislação proposta pode pretender evitar somente que o professor diga que os alunos 

devem ir em um ato específico ou que o professor diga que os alunos devem participar de 

atos em geral. Todavia, leis não são meras pretensões nem são lidas apenas assim. Ficando 

a decisão do que é doutrinamento ao arbítrio de um fiscal ou juiz qualquer, temos a 

efetivação da censura na escola. – “Leis não são meras pretensões nem são lidas apenas 

assim”, Rafael Bittencourt Santos. 

Argumento da carência de critérios para exposição ao arbítrio jurídico 

Premissa 1: O ESP não oferece critérios claros quanto ao que seria considerado doutrinação. 

Premissa 2 (Garantia): A carência de critérios claros para determinar a doutrinação deixa o 

docente exposto à arbitrariedade jurídica.  

Tese: O docente ficaria à mercê do arbítrio de um fiscal ou juiz qualquer. 

A partir disso, podemos depreender que se trata de uma instanciação de um esquema 

argumentativo abstrato, esquema este que reproduzimos a seguir: 

Esquema por causa-efeito (da causa para o efeito) 

Premissa 1: A causa A é verdadeira  

Premissa 2 (Garantia): Se a causa A é verdadeira, então o efeito B também é verdadeiro 

Conclusão: O efeito B é verdadeiro 

Fonte: Gonçalves-Segundo (2022b); Macagno (2015); Macagno; Walton (2015); Walton; 

Reed; Macagno (2008) 

No exemplo acima, podemos observar que o argumentador assume como factual que 

o ESP não oferece informações suficientemente claras para delimitar o que seria aquilo que se 

propõe a criminalizar. Uma vez que criminalizar alguém sob a desculpa de ter incorrido em um 

comportamento supostamente inapropriado sem que haja parâmetros claros para a definição 

desse comportamento, poderíamos concluir, portanto, que o profissional em foco estaria 

exposto à arbitrariedade da justiça67. 

 

Esquema por sinal 

Este tipo de esquema apoia-se na lógica de que “os dados observados em um caso são tomados 

como um sinal de algo que se encaixa em um padrão familiar”68 (WALTON, 2006, p. 112). 

Este argumento permite a um argumentador inferir sobre um padrão, buscando identificar um 

caso específico como pertencente a uma categoria já compartilhada. 

Trata-se de um argumento que demanda atenção quanto ao processo de generalização. 

É possível identificarmos que um evento concreto possa ser um sinal de uma generalização 

mais abstrata, mas isso demanda cautela quanto à possibilidade de identificação de outros 

 
67 Este argumento será analisado mais detalhadamente no Capítulo 4. 
68 Tradução livre de: […] data observed in a case are taken as a sign of something that fits a familiar pattern. 
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eventos (ou circunstâncias) que potencializam a generalização. É, pois, um argumento de 

generalização possível, mas não necessária (WALTON, 2006).  

A fim de ilustrar, podemos selecionar em nosso corpus um argumento em que se busca 

defender que o alunado que compõe a sala de aula se distancia do que se entende por um público 

manipulável e, principalmente, passivo. Reproduzimos, a seguir, um trecho do corpus seguido 

de uma organização do funcionamento do argumento por sinal: 

(4) A relação entre o corpo discente e docente também acontece de modo plural e dinâmico, 

envolvendo tensões e entendimentos. Assim, não existe um único discurso que emana do 

corpo docente, mas muitos! Alunos e alunas tem aulas ministradas por professores 

progressistas, conservadores, religiosos, ateus, questionadores, conteudistas, etc., e, como 

ninguém é um recipiente vazio, os(as) estudantes questionam o discurso de um(a) 

professor(a), concordam com outro(a) ou discordam de ambos(as).  

O mais importante, no entanto, é que nessa dinâmica, alunos(as) e professores precisam 

lidar com problemas e novidades todos os dias, se confrontar ou concordar a cada conteúdo, 

debater, se entender ou desentender. Não existe público passivo em sala de aula, pois alunos 

e alunas confrontam os conteúdos sociais e políticos que absorveram nos seus mais diversos 

meios com os questionamentos próprios do ambiente escolar. Isso é parte do aprender, o 

que só acontece em espaços plurais, críticos e multifacetados que, infelizmente, não são 

compreendidos por profissionais que não foram formados(as) com esse intuito, assim como 

o(a) professor(a) pode não dominar os procedimentos médicos ou entender o 

funcionamento de um tribunal. – “‘Escola Sem Partido’: engodo e ensino acrítico”, André 

Luiz Rodrigues de Rossi Mattos. 

Argumento da não ingenuidade discente 

Premissa 1: Alunos e alunas confrontam os conteúdos sociais e políticos que absorveram nos 

seus mais diversos meios com os questionamentos próprios do ambiente escolar. 

Premissa 2 (Garantia): Confrontar e questionar determinados conteúdos em sala de aula não 

caracteriza passividade discente.  

Tese: Alunos não são um público passivo em sala de aula. 

A partir disso, podemos depreender que se trata de uma instanciação de um esquema 

argumentativo abstrato, esquema este que reproduzimos a seguir: 

Esquema por sinal 

Premissa 1: A é verdadeiro 

Premissa 2: A é característico ou sinal de B 

Conclusão: B (deve ser) verdadeiro 

Fonte: elaboração própria com base em Gonçalves-Segundo (2022b) e Walton (2006) 

A conclusão do exemplo acima se baseia em alguns sinais que caracterizam a categoria 

em foco; baseia-se, portanto, em sintomas. No exemplo apresentado, o fato de alunos 

confrontarem professores em sala de aula é um sinal que legitima a conclusão de que o aluno, 

enquanto instância dessa categoria mais ampla, não é um público passivo. Trata-se, portanto, 

de uma conclusão que não é necessária, na medida em que confrontar pode ser sinal de que 
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eles são petulantes, por exemplo – isso evidencia, inclusive, a distinção constitutiva em relação 

ao argumento por definição69.  

 

Esquema ad hominem 

Trata-se de argumentos que, por muito tempo, foram considerados intrinsecamente falaciosos. 

Com o avanço dos estudos argumentativos, tornou-se possível observarmos que há contextos 

em que a imagem e outras características daquele que empreende uma argumentação são 

relevantes para a situação argumentativa – como é o caso, por exemplo, de um contexto de 

julgamento. Nas palavras de Walton (2006, p. 122):  

Tal argumento leva à conclusão de que [uma pessoa cuja honestidade ou sinceridade 

no argumento foi atacada] carece de credibilidade como um argumentador que pode 

ser confiável para jogar de acordo com as regras. Este argumento é tão poderoso uma 

vez que sugere que tal pessoa nunca pode ser confiável e que, portanto, qualquer que 

seja o argumento que use, ele pode simplesmente ser descartado como inútil. Assim, 

a pessoa atacada não pode mais participar significativamente do diálogo, não importa 

quantos bons argumentos ela pareça ter.70 

Os argumentos ad hominem podem ser desmembrados em duas categorias, sintetizadas 

por Gonçalves-Segundo (2022b) da seguinte forma:  

O ad hominem direto (ou ad personam, em algumas tradições) consiste em um ataque 

pessoal ao caráter do argumentador, em geral, voltado à sua honestidade ou 

credibilidade. Nem sempre é falacioso, uma vez que há contextos em que o caráter ou 

a honestidade do orador são fundamentais para o processo argumentativo como um 

todo (por exemplo, a testemunha em um julgamento). O objetivo deste argumento é 

subtrair plausibilidade das Alegações de um outro argumentador; no extremo, é 

subtrair-lhe o direito a argumentar. 

O ad hominem circunstancial é um argumento complexo: inicialmente, aponta-se 

uma inconsistência do orador derivada de uma incompatibilidade entre o que é dito e 

o que é feito ou entre o que é dito agora e o que foi dito antes (hipocrisia); 

posteriormente, alega-se, com base no raciocínio anterior, que o orador não tem 

credibilidade ou autoridade por não acreditar no que ele mesmo diz ou por não ser 

exemplo do seu próprio discurso. Em consequência disso, a aceitabilidade do que ele 

alega ou propõe torna-se questionável. 

Julgamos pertinente salientar que se trata de um argumento que não necessariamente 

tem como fim atingir a figura71 do orador, mas sim tudo aquilo que ele se propõe a defender.  

 
69 Este argumento será analisado mais detalhadamente no Capítulo 4. 
70 Tradução livre de: Such an argument leads one to the conclusion that [a person whose honesty or sincerity in 

argument were attacked] lacks credibility as an arguer who can be trusted to play by the rules. This argument is so 

powerful because it suggests that such a person cannot ever be trusted and that therefore whichever argument they 

use, it may simply be discounted as worthless. Thus the person attacked cannot meaningfully take part in the 

dialogue any longer, no matter how many good arguments they seem to have. 
71 Em ambos os casos, porém, é possível assumirmos que, em uma relação argumentativa em que o prestígio das 

partes também esteja em jogo, qualquer outro argumento que não se sustente pode incorrer em consequências que 

recaem sobre o prestígio do argumentador em foco, não sendo, portanto, algo restrito unicamente aos argumentos 

ad hominem (PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 2005[1958], p. 126). 
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A fim de ilustrar, podemos selecionar em nosso corpus um argumento em que um 

argumentador busca descredibilizar o que outros têm a dizer com base na acusação de que há 

contradição entre suas posições no passado e o que estão defendendo hodiernamente na esfera 

pública. Reproduzimos, a seguir, um trecho do corpus seguido de uma organização do 

funcionamento do argumento ad hominem circunstancial: 

(5) Dizem estarem no gozo de seus direitos e de liberdade de expressão, e vomitam às 

crianças mentiras como se fossem verdades. Dizem serem defensores da liberdade de 

expressão, mas perseguem quem se atrever questionar ou apontar o contraponto. São 

ótimos em discursos, culpando os militares pela “ditadura” e “censura” e, ao mesmo tempo, 

tornam-se ditadores em suas classes, colocando medo em seus alunos que não aderem à sua 

“onda” de pensamento, como no filme de mesmo nome que ilustra a história de um 

professor tirano que desafiou a liberdade de expressão dos seus alunos, transformando-os 

em presas fáceis para fisgar seus ideais maquiavélicos. – “Quem não deve não teme: recado 

aos professores contra o Escola Sem Partido”, Gabriel de Souza Vieira. 

Argumento da contradição docente 

Premissa 1: Os docentes dizem estarem no gozo de seus direitos e de sua liberdade de expressão 

e se mostram contrários ao ESP por supostamente castrar suas liberdades no ambiente escolar. 

Premissa 2: Os docentes perseguem quem se atrever a questionar ou a apontar um contraponto. 

Premissa 3 (Garantia): É contraditório demandar respeito a sua liberdade quando se é uma 

ameaça à liberdade do outro. 

Tese: Os docentes são contraditórios e hipócritas. 

A partir disso, podemos depreender que se trata de uma instanciação de um esquema 

argumentativo abstrato, esquema este que reproduzimos a seguir: 

Esquema ad hominem circunstancial 

Premissa 1: A pessoa @ defende P diante de β 

Premissa 2: A pessoa @ está pessoalmente comprometida com algo que é classificado como 

contraditório em relação a P 

Premissa 3: Se há contradição entre o que @ defende e aquilo com que @ se compromete no 

que tange ao campo que inclui P, então P deve ser considerado menos pertinente ou 

impertinente 

Conclusão: P é considerado menos pertinente ou impertinente 

Fonte: Gonçalves-Segundo (2022b); Walton; Reed; Macagno (2008); Walton (2006) 

No contexto da disputa do ESP, este é um argumento recorrente, especialmente nos 

casos em que atores favoráveis visam a descredibilizar aqueles que são contrários à 

possibilidade de aprovação, com base no fato de que, para eles, ser (ou apresentar traços de 

comportamento que podem ser lidos como) esquerdista é contraditório com a possibilidade de 

prezar por uma escola justa ou mesmo aceitável – logo, este ator supostamente não teria 

credibilidade para dizer o que diz72. 

 
72 Este argumento será analisado mais detalhadamente no Capítulo 4. 
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Passemos, agora, à discussão sobre a Argumentação Prática. 

 

2.5 Argumentação Prática: Configuração Funcional e Esquema Argumentativo 

Fairclough & Fairclough (2012) estabelecem, inicialmente, que a natureza do raciocínio prático 

consiste na ponderação de fatores que exercem influência sobre a possibilidade de tomada de 

decisão; diante de uma situação que demanda por uma resposta acerca de como agir em 

determinada circunstância, podemos ponderar como atingir determinados objetivos 

estabelecidos ou ainda escolher a melhor ação dentre as possíveis, de forma que o raciocínio 

prático estaria ligado, portanto, a opções de ação e a razões para agir. 

A fim de traçar um paralelo com o raciocínio epistêmico, os autores reforçam que se 

trata de situações cujos propósitos se distinguem e que, portanto, acarretam a busca por 

diferentes tipos de conclusões. Nas palavras dos autores:  

O raciocínio epistêmico é guiado por uma busca ou necessidade de conhecimento, 

enquanto o raciocínio prático é guiado por um desejo ou necessidade de ação 

apropriado. Há, portanto, uma diferença fundamental de propósito e uma diferença 

correspondente no tipo de conclusão a que se chega: uma conclusão sobre o que 

devemos fazer, ou que seria bom fazer (uma conclusão normativa), à luz de nossas 

circunstâncias e de nossos objetivos, e uma conclusão sobre o que é (provavelmente) 

verdadeiro (uma conclusão descritiva), em vista do que sabemos73 (FAIRCLOUGH; 

FAIRCLOUGH, 2012, p. 35). 

No domínio da Argumentação Prática, portanto, temos uma atividade argumentativa 

orientada à persuasão. Entendemos por persuasão a atividade que objetiva provocar adesão por 

parte de um auditório, de modo a potencialmente decidir favorável ou desfavoravelmente a um 

possível projeto de intervenção no curso da realidade – dentre outros que disputam a mesma 

possibilidade no espaço dialógico –, ou ao menos considerar plausível sua possibilidade. Essa 

atividade argumentativa de aderir a um projeto de intervenção no curso de realidade proposto 

por um argumentador está, dentre outros fatores, relacionada à consistência que um movimento 

argumentativo apresenta, estando esta consistência relacionada “à força do elo entre Valores, 

Consequências e Circunstâncias que envolvem a Ação proposta no que tange aos Objetivos 

colocados à deliberação” (GONÇALVES-SEGUNDO, 2019, p. 11), elementos estes 

constitutivos do layout proposto originalmente por Fairclough & Fairclough (2012) para a 

análise de argumentos em contexto de deliberação política. 

 
73 Tradução livre de: Theoretical reason is guided by a search or need for knowledge, while practical reasoning is 

guided by a desire or need for appropriate action. There is, therefore, a fundamental difference in purpose, and a 

corresponding difference in the kind of conclusion that is reached: a conclusion about what we should do, or would 

be good to do (a normative conclusion), in the light of our circumstances and our goals, and a conclusion about 

what is (probably) true (a descriptive conclusion), in view of what we know. 
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Fairclough & Fairclough (2012) se debruçaram sobre uma proposta que objetivava 

sistematizar um feixe de componentes funcionais que possibilitasse analisar discursos dialogais 

de ordem política. Partindo da premissa de que discursos são modos sociossemióticos de 

representar (FAIRCLOUGH, 2003), os autores consideram que estas formas de conceber a 

realidade são capazes de suscitar razões para agir, uma vez que, quando visões conflitantes 

convergem sobre o mesmo foco de atenção, diferentes respostas são apresentadas como 

possibilidade de solução para o Problema Prático estabelecido, resposta esta denominada 

Proposta de Ação (ou Tese prescritiva). Segue o layout da Argumentação Prática 

originalmente proposto por Fairclough & Fairclough (2012): 

Fonte: adaptado de Fairclough & Fairclough (2012) e Sousa (2018) 

Partindo do pressuposto de que a Argumentação Prática pode ser entendida como 

uma argumentação condutiva – isto é, um tipo de argumentação que “envolve a ‘ponderação’ 

dos prós e contras, de várias considerações que se acredita terem relação com a Proposta” 

(FAIRCLOUGH; FAIRCLOUGH, 2012, p. 38, grifo dos autores) – e múltipla, os autores 

chamam a atenção para a necessidade de não limitar a Argumentação Prática à relação entre 

Objetivos e Circunstâncias, de forma que caberia ao agente responsável pela deliberação 

considerar também possíveis Consequências decorrentes da ação a ser potencialmente 

realizada. 

Assim, um argumento prático pode calcar-se na explicitação de Consequências 

Positivas que decorreriam da implementação da Proposta de Ação em foco; dialeticamente, 

essa mesma posição pode ser defendida por meio (i) da explicitação de Consequências 

Negativas da não implementação da Proposta de Ação, ou (ii) da projeção de Consequências 

Negativas que decorreriam caso uma outra Proposta de Ação fosse colocada em prática. 

Torna-se evidente, portanto, que tais instâncias valorativas são condicionadas à perspectiva do 

argumentador. Seja pelo movimento interno ao argumento, seja por uma argumentação 

contrafactual, a presença das Consequências funciona retoricamente para (i) aumentar a 

Figura 10 – Layout da Argumentação de Fairclough & Fairclough 
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possibilidade de adesão à Proposta à qual o argumentador se filia ou (ii) minar a plausibilidade 

de alternativas outras. 

Trata-se, pois, de uma argumentação altamente ancorada em uma hierarquia de 

preferências, de modo a estabelecer quais atitudes devem ser tomadas com base naquilo que é 

mais interessante, menos danoso, mais benéfico, dentre outras possibilidades de combinações. 

Nas palavras de Macagno; Walton (2019[2018], p. 142):  

Nesse âmbito, direciona-se o foco sobre a razoabilidade dos argumentos práticos e 

sobre seus fundamentos, isto é, sobre as razões apresentadas pelos oradores em apoio 

a uma recomendação para agir. Nessa perspectiva, considera-se que os argumentos 

práticos estejam ancorados em inferências argumentativas que partem de objetivos e 

de valores para chegar a uma escolha e a uma recomendação de ação, pressupondo a 

determinação do que é bom ou melhor e do que pode ser considerado como 

instanciação de um valor ou de uma preferência específica. 

Assumindo a possibilidade de vislumbrar um estado-de-coisas futuro em que 

determinada situação seja menos indesejável, problemática ou negativamente avaliada, é 

preciso chamarmos atenção para o fato de que nem todos os elementos da perspectivação do 

estado-de-coisas presente exercem o mesmo tipo de influência na dinâmica do movimento 

argumentativo. Para Fairclough & Fairclough (2012, p. 44), “os agentes escolhem certas ações 

em detrimento de outras não apenas em vista do objetivo, mas também porque se encontram 

em circunstâncias particulares e não em outras. O contexto da ação restringe a gama de ações 

que podem ser pensadas e as escolhas que podem ser feitas”74.  

Isso posto, Gonçalves-Segundo (2019) propõe uma série de releituras e rearranjos no 

que diz respeito aos constituintes do layout de Argumentação Prática de Fairclough & 

Fairclough (2012). 

As Circunstâncias (Motivadoras) consistem em um dos elementos centrais à 

Argumentação Prática, na medida em que consistem na leitura negativa do estado-de-coisas 

presente que dá origem ao Problema Prático e que, por consequência, demanda por uma 

Proposta de Ação75. De acordo com Gonçalves-Segundo (2019, p. 123), tal leitura pressupõe 

uma avaliação da situação presente “como indesejável, inaceitável ou, pelo menos, 

aprimorável” (GONÇALVES-SEGUNDO, 2019, p. 123); em consequência disso, algo precisa 

ser feito para eliminar esse problema.  

 
74 Tradução livre de: Agents choose certain actions over others not just in view of the goal, but also because they 

find themselves in particular circumstances and not others. The context of action restricts the range of actions that 

can be thought of and the choices that can be made. 
75 Gonçalves-Segundo (2019) propõe uma tipologia de Circunstâncias que abarca cinco categorias. Elas não 

serão, contudo, consideradas neste trabalho. Apesar disso, utilizaremos o termo Circunstância Motivadora, 

proposto pelo autor, para nos referirmos à leitura negativa do estado-de-coisas presente, visto que o consideramos 

mais elucidativo do que apenas Circunstâncias. Na montagem dos esquemas, predominará o termo Premissa 

Circunstancial, que deve ser entendido como sinônimo. 
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A Proposta de Ação consiste justamente na resposta ao Problema Prático, 

delimitado nas Circunstâncias Motivadoras, que se propõe a solucionar a questão. Trata-se 

de um ato diretivo que atua como um meio que viabiliza alcançar um estado-de-coisas futuro 

em que o problema é minimizado ou eliminado – a esse estado-de-coisas futuro visado dá-se o 

nome de Objetivos. A depender da interação argumentativa e dos distintos Valores aos quais 

os argumentadores se filiam, a Proposta de Ação inicialmente colocada em foco pode sofrer 

desestímulos por diversas e diferentes razões, o que acaba por culminar na necessidade de 

considerar alternativas de ação, que podem ser vistas como Contra-Propostas de Ação. 

Uma Contra-Proposta consiste, portanto, em uma resposta possível ao Problema 

Prático colocado, havendo concordância mínima a respeito das motivações para ação e que 

nega a Proposta até então em foco. Em geral, decorre de um Problema Prático fechado, cujas 

respostas possíveis são “sim” ou “não”76.  

No contexto da polêmica acerca do ESP, a leitura da realidade realizada por parte de 

determinados argumentadores consistia na perspectivação de que haveria uma doutrinação 

esquerdista em sala de aula – o que caracteriza um aspecto indesejável. Considerando o desejo 

de que isso não permanecesse como supostamente estava – surgindo, portanto, a Questão 

acerca do que deveria e poderia ser feito para solucionar esse problema –, a implementação do 

ESP surge como uma Proposta de Ação apresentada com o Objetivo de alcançar um estado-

de-coisas futuro em que a suposta doutrinação esquerdista não mais existisse.  

Os Valores também consistem em um componente central da argumentação prática 

na perspectiva de Fairclough & Fairclough (2012). Tal componente constitui-se a partir dos 

discursos que consolidam a rede de formas de representar a realidade internalizada por um 

determinado argumentador. Valores são preponderantes para mapear filiações ideológicas, uma 

vez que se encontram na base tanto das apreciações que sustentam o valor positivo do futuro 

visando quanto do enquadramento negativo da situação presente. Além disso, eles também 

impactam na avaliação das Propostas de Ação, que podem ser desconsideradas caso elas se 

oponham a Valores de dados argumentadores. Essa multiplicidade funcional dos Valores fica 

clara nas palavras de Gonçalves-Segundo (2019, p. 120): 

os Valores ocupam três funções fundamentais: (i) a de restringir o conjunto de ações 

que pode ser proposto; (ii) a de delimitar o Objetivo que deve ser alcançado; e (iii) a 

de sustentar a seleção e a descrição das Circunstâncias que caracterizam o estado-de-

coisas indesejável ou inaceitável, a partir do qual o problema prático se origina. 

 
76 No contexto da discussão acerca do ESP, é possível identificar casos em que um argumentador concebe, de 

forma semelhante, elementos do estado-de-coisas presente, chegando a Circunstâncias e Objetivos relativamente 

semelhantes, mas que discordam da Proposta de Ação de implementação do ESP como solução factível, 

culminando, dessa forma, em uma Contra-Proposta de Ação. 
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O último componente relevante do diagrama de Fairclough & Fairclough (2012) 

consiste na Premissa de Meio-Fim, que deve ser entendida como uma Presunção de Eficácia 

(Gonçalves-Segundo, 2022b), ou seja, como uma presunção discursivamente ancorada que 

estabelece que uma dada Proposta é uma alternativa capaz de reverter a situação presente e 

alcançar o futuro visado. Na medida em que consiste em uma presunção, tal componente tende 

a não ser enunciado, o que o aproxima de uma Garantia toulminiana.  

Isso posto, passamos, na sequência, a discutir sobre os principais esquemas 

argumentativos práticos que foram instanciados em nosso corpus: 

 

Esquema Instrumental de Raciocínio Prático 

Trata-se de um argumento que visa a mitigar os aspectos negativos das Circunstâncias por 

meio de uma Proposta de Ação, visando a Objetivos estabelecidos como positivos ou 

desejáveis. Nas palavras de Gonçalves-Segundo (2022b):  

Como o argumento prático culmina em uma proposta de ação, ou seja, um projeto de 

intervenção na realidade, é fundamental construir a situação presente como negativa, 

ou seja, como inaceitável, indesejável ou aprimorável (Gonçalves-Segundo, 2019). 

Trata-se da chamada Premissa Circunstancial. Tal enquadramento permite 

compreender que o presente é problemático, e a proposta de ação consiste em um 

instrumento/meio para se alcançar uma situação futura melhorada, a dita Premissa 

de Objetivo. Ambas essas premissas são sustentadas por valores que direcionam a 

avaliação do presente e o imaginário do futuro. 

A fim de ilustrar, podemos selecionar em nosso corpus um argumento em que um 

argumentador busca reforçar a necessidade de implementação do ESP com base no suposto 

desrespeito contínuo e incisivo à Constituição que se manifesta por meio de abusos docentes 

em sala de aula. Reproduzimos, a seguir, um trecho do corpus seguido de uma organização do 

funcionamento do argumento instrumental de raciocínio prático: 

(6) O que não podemos é assistir inermes ao espetáculo antirrepublicano do aparelhamento 

político e ideológico do sistema de ensino; é ficar sentados, enquanto burocratas e 

professores usurpam o direito que temos de dizer aos nossos filhos o que é certo e o que é 

errado em matéria de moral; é aceitar, passivamente, que maus professores utilizem a sala 

de aula para “fazer a cabeça” de jovens em processo de formação. 

Sim, é importante, como diz o editorial, que os pais acompanhem a vida escolar dos seus 

filhos. A experiência demonstra, porém, que muito poucos o fazem, e mesmo esses, ao 

perceberem abusos, quase sempre silenciam, a pedido dos próprios filhos, para não expô-

los a constrangimentos e perseguições. 

Por isso a lei é necessária: para que todos saibam o que diz a Constituição, e ninguém tenha 

medo de exigir que ela seja obedecida. O nome disso é cidadania. Ou promovemos a 

cidadania no sistema de ensino – como ordena a LDB –, ou nos resignamos a esperar que 

um milagre possa salvar nossos filhos da ação abusiva dos professores militantes. – “Em 

defesa de uma escola sem partido”, Carla Pimentel. 
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Argumento do abuso docente  

Premissa Circunstancial 1: Há abusos docentes recorrentes em sala de aula que infringem a 

Constituição no tocante à liberdade de consciência e crença.  

Premissa Circunstancial 2: Pais e alunos se silenciam diante da percepção de abusos por medo 

de constrangimentos e perseguições. 

Premissa de Objetivo: Não haver desrespeito à Constituição no que diz respeito à liberdade de 

consciência e crença.  

Premissa Meio-Fim: O ESP como lei garante que se possa exigir o que diz a Constituição, 

levando a um estado em que os constrangimentos e as perseguições sejam eliminados.  

Tese: O ESP deve ser implementado. 

A partir disso, podemos depreender que se trata de uma instanciação de um esquema 

argumentativo abstrato, esquema este que reproduzimos a seguir: 

Esquema Instrumental de Raciocínio Prático 

Premissa Circunstancial (Problema): Existe no presente uma situação P, considerada 

inaceitável, indesejável ou aprimorável, que não pode ou não deve ser mantida 

Premissa de Objetivo (Fim): A situação futura O consiste em um estado de mundo aceitável, 

desejável ou aprimorado 

Premissa Meio-Fim (Presunção): (Presumivelmente) O agente @ fazer a ação A incidirá 

positivamente na situação presente P e levará à situação futura O 

Conclusão (Meio/Proposta de Ação): O agente @ deve/deveria/tem que fazer ação A 

Fonte: Gonçalves-Segundo (2021a, p. 90) 

Temos, pois, no exemplo (6) acima, um movimento que busca evidenciar 

comportamentos negativamente valorados – abusos e silenciamento dos pais e responsáveis – 

e que, a partir disso, estabelece um estado-de-coisas em que este suposto abuso não aconteceria. 

Partindo dessa dinâmica, portando, haveria a necessidade de uma ação para que um estado-de-

coisas futuro pudesse materializar um cenário em que esses abusos não mais existissem77.   

 

Uma outra forma de sustentar uma Proposta de Ação, como mencionado anteriormente, 

consiste na explicitação de possíveis Consequências que podem decorrer de um possível 

empreendimento da Proposta. Nessa esteira, as Consequências são estados-de-coisas 

decorrentes das projeções de efetivação de uma Proposta de Ação e podem ser classificadas 

de duas formas, a depender dos valores, compromissos e filiações discursivas do argumentador 

em foco. Consequências Positivas consistem na projeção de estados-de-coisas estabelecida 

pelo argumentador com o objetivo de ampliar a potencialidade de adesão por parte de um 

auditório a sua perspectivação de uma situação futura; podem ser entendidas como um “bônus”, 

uma vez que o desejo primário a ser alcançado com a Proposta de Ação consiste nos Objetivos, 

 
77 Este argumento será analisado mais detalhadamente no Capítulo 4. 
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já previamente estabelecidos. Consequências Negativas, por seu turno, consistem na projeção 

de estados-de-coisas estabelecida pelo argumentador de modo a qualificar negativamente os 

eventos que podem seguir a Proposta de Ação em foco. Podem ser estrategicamente 

mobilizadas a partir de uma perspectivação na qual a Proposta de Ação em foco resultaria em 

um estado-de-coisas futuro que se distancie dos Valores e compromissos assumidos por um 

determinado auditório. 

Nas palavras de Walton (2006, p. 310), “nunca temos certeza do que vai acontecer no 

futuro [...]. É melhor ser flexível, mas, por outro lado, é prático e realista tentar levar em conta 

as consequências previsíveis de ações, na medida em que se pode conjecturar ou prever quais 

serão essas consequências”78; nesse sentido, julgamos pertinente a contribuição do Esquema 

por consequências negativas ou positivas, que consiste em uma inferência causal (WALTON; 

REED; MACAGNO, 2008), que pode ser orientado à defesa ou ao ataque de determinados 

pontos de vista.  

 

Esquema por consequências (positivas/negativas) 

Consiste em um argumento que parte de uma premissa causal, de modo que agir ou deixar de 

agir de determinada forma pode levar a uma conclusão específica, conclusão esta que é avaliada 

positiva ou negativamente por aquele que argumenta. Nas palavras de Walton (2006, p. 104-

105), é um argumento que:  

[...] cita como premissa as consequências supostamente previsíveis de uma ação 

proposta, e a conclusão é então inferida de que esse curso de ação é ou não 

recomendado. Essa forma de raciocínio pode ser usada de forma positiva ou negativa, 

como argumento para responder a uma proposta que foi apresentada quando duas 

partes estão dialogando sobre o que fazer. No argumento das consequências positivas, 

uma política ou curso de ação é apoiado citando consequências positivas da execução 

dessa política ou curso de ação. No argumento das consequências negativas, uma 

política ou curso de ação é contestado citando as consequências negativas de sua 

execução.79  

Como salientado por Macagno; Walton (2019[2018]) e por Gonçalves-Segundo 

(2022b), “o argumento é sempre sustentado por valores, na medida em que o caráter 

 
78 Tradução livre de: […] we are never really sure what is going to happen in the future […]. It is best to be flexible, 

but on the other hand, it is practical and realistic to try to take the foreseeable consequences of one’s actions into 

account, to the extent that one can conjecture or guess what these consequences are likely to be. 
79 Tradução livre de: [...] it cites allegedly foreseeable consequences of a proposed action as the premise, and the 

conclusion is then inferred that this course of action is or is not recommended. This form of reasoning can be used 

in a positive or negative way, as an argument to respond to a proposal that has been put forward when two parties 

are having a dialogue on what to do. In argument from positive consequences, a policy or course of action is 

supported by citing positive consequences of carrying out this policy or course of action. In argument from 

negative consequences, a policy or course of action is argued against by citing negative consequences of carrying 

it out. 
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positivo/desejável ou negativo/indesejável da consequência encontra-se em função das 

preferências e das hierarquias de preferências dos envolvidos na argumentação”. 

A fim de ilustrar, podemos selecionar em nosso corpus um argumento em que um 

argumentador busca jogar luz sobre a carência de critérios no que diz respeito ao que seria 

considerado doutrinação e que, a partir disso, culmina na projeção de uma consequência 

indesejável a partir do cenário projetado em que houvesse uma implementação do ESP; a saber, 

uma abertura para a criminalização do fazer docente. Reproduzimos, a seguir, um trecho do 

corpus seguido de uma organização do funcionamento do argumento por consequências 

negativas: 

(7) O segundo motivo é o critério subjetivo a que o projeto deixa os professores à mercê. 

Suponhamos que um aluno pergunte ao professor sua opinião sobre uma determinada 

política pública implementada por algum político em alguma esfera de governo. Ao dizer 

que concorda ou discorda por algum motivo, a fala do professor poderia ser enquadrada 

como incitação aos alunos para fazer parte de uma manifestação favorável ou contrária a 

um partido político. Isso nos leva ao problema de avaliar se um discurso é ou não 

doutrinário. Se eu ensinar sobre Marx, eu estou doutrinando ou não? Se eu falar sobre os 

crimes de Stalin, eu estou doutrinando ou não? Se eu falar sobre a pobreza na África, eu 

estou doutrinando ou não? Isso tudo é muito subjetivo e abre caminho para uma 

criminalização da atividade docente. – “Escola sem Partido, neutralidade e isenção”, 

Fabricio Maoski. 

Argumento da criminalização docente 

Premissa 1: Se o ESP for implementado, cria-se uma abertura para a criminalização docente.  

Premissa 2 (Garantia): A abertura para a criminalização do trabalho docente é inaceitável. 

Tese: O ESP não deve ser implementado. 

A partir disso, podemos depreender que se trata de uma instanciação de um esquema 

argumentativo abstrato, esquema este que reproduzimos a seguir: 

Esquema por Consequências Negativas 

Premissa 1: Se um agente causar (ou não causar) A, então B ocorrerá 

Premissa 2: B consiste em um resultado negativo (do ponto de vista do agente) 

Premissa 3: Deve-se evitar agir (A ou não A) de forma a gerar resultados (B) negativos (do 

ponto de vista do agente) 

Conclusão: O agente não deve (ou deve) causar A 

Fonte: Gonçalves-Segundo (2022b); Walton; Reed; Macagno (2008); Walton (2006) 

Como evidenciado no exemplo (7) acima, podemos observar que se trata de elencar 

possíveis cursos de realidade em que determinados valores e compromissos – como a 

integridade de atores, especialmente professores, que compõem o ambiente da escola – passam 

a estar em xeque quando da possibilidade de intervenção no curso do real sob a forma de 
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implementação do ESP; assim, devido à possibilidade de desrespeito elencada como de 

importância para o argumentador, a proposta em debate não deve ser implementada80. 

 

Na esteira dos argumentos que consistem na avaliação do curso de ação, discutiremos a seguir 

um argumento orientado à avaliação do estado-de-coisas que precede a ação.  

 

Esquema por regra 

Este argumento consiste na avaliação de elementos do presente que potencializa ou que impede 

o empreendimento de um curso de ação. Nas palavras de Macagno; Walton (2019[2018]), 

“consiste na aplicação de uma regra a um estado-de-coisas com determinadas características – 

mais especificamente, a um estado-de-coisas que é classificado de uma determinada maneira”; 

é, pois, um argumento cuja prescrição se ancora em uma instituição com poder para estabelecê-

la. Como afirmam Walton, Reed; Macagno (2008, p. 71): 

a situação é categorizada como instância de uma regra estabelecida e, portanto, o curso 

de ação nela prescrito supostamente deve ser aplicado ao caso concreto. O argumento 

é derivado do reconhecimento do caso como instância de uma classe geral em uma 

regra, e desta classificação se segue a conclusão de que se deve agir de acordo com a 

regra.81 

A fim de ilustrar, podemos selecionar em nosso corpus um argumento em que um 

argumentador busca salientar o aspecto censor por detrás das propostas e das agendas do ESP, 

de modo a contrastar as pautas do ESP com os parâmetros mínimos esperados de um Projeto 

de Lei que preze pelos valores e pelos pilares da educação. Reproduzimos, a seguir, um trecho 

do corpus seguido de uma organização do funcionamento do argumento por regra: 

(8) A censura embutida no escola sem partido é daquele tipo mais desavergonhado, que 

não faz cerimônia e logo aparece para proibir que ideias sejam disseminadas, pensamentos, 

formulados e a palavra, oral ou escrita, expressada. Essa censura não peca apenas pela 

qualidade própria de si mesma – simplesmente, ser censura –; peca, também porque ataca 

um território ontologicamente livre. Ronald Dworkin tem um texto belíssimo [...] em que 

discute porque a troca de conhecimento é tão fundamental para o aprimoramento da 

sociedade, e porque o território da sala de aula, da escola, da universidade tem de ser livres. 

Ali o conhecimento é, ao mesmo tempo, produto e resultado imediato, gerando resultados 

mediatos que são prodigamente experimentados pela sociedade. O escola sem partido 

espera pautar o debate acadêmico? Muito se engana: isso é impossível. O que é, sim, 

possível, e deve ser alertado, é a perigosa porta que ele abre para a censura entrar: ninguém 

quer um censor em sala de aula, um plano pedagógico com livros políticos excluídos, um 

 
80 Este argumento será analisado mais detalhadamente no Capítulo 4. 
81 Tradução livre de: [...] the situation is categorized as an instance of an established rule, and, therefore, the course 

of action prescribed in it supposedly has to be applied to the specific case. The argument is derived from 

recognizing the case as an instance of a general class in a rule, and from this classification of it the conclusion 

follows that the respondent should act in accordance with the rule. 
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professor demitido porque discutiu The Little Red Schoolbook em sala de aula. – “Escola 

sem partido: a mordaça acadêmica”, Marco Antonio da Costa Sabino. 

Argumento da censura 

Premissa 1: O ESP promove a censura. 

Premissa 2 (Garantia): É incoerente que projetos e movimentos que promovem a censura 

integrem documentos oficiais sobre educação.  

Tese: O ESP não pode ser implementado. 

A partir disso, podemos depreender que se trata de uma instanciação de um esquema 

argumentativo abstrato, esquema este que reproduzimos a seguir: 

Esquema por regra 

Premissa 1: Existe uma regra R que estabelece que o curso de ação A deve ser seguido diante 

da situação S 

Premissa 2: O caso em discussão consiste em uma instância da situação S 

Premissa 3: Se o caso em pauta consiste em uma instância da situação S, então o curso de ação 

A deve ser adotado 

Conclusão: Deve-se adotar o curso de ação A 

Fonte: Gonçalves-Segundo (2022b); Macagno; Walton (2019[2018]); Walton; Reed; 

Macagno (2008) 

No exemplo trazido em (8) acima, é possível identificarmos que se trata de uma 

argumentação orientada a salientar que há elementos circulantes entre as propostas do ESP que 

são incompatíveis com os compromissos mínimos estabelecidos em um modelo de governo 

calcado nos valores de uma democracia, expressos constitucionalmente82. 

 

Julgamos pertinente, por fim, discorrer brevemente sobre uma outra forma de conceber uma 

Proposta de ação: uma Proposta de Ação Alternativa se dá a partir da leitura do estado-de-

coisas presente de modo que diferentes Propostas de Ação podem ser apresentadas por não 

haver plena concordância a respeito das motivações que levaram ao Problema Prático 

colocado. No desenvolver de uma disputa que se desenrola ao longo do tempo, isso pode acabar 

por resultar em reorientações das motivações para ação, havendo, assim, reperspectivações da 

situação presente que acabam por culminar em diferentes Propostas de Ação. No contexto da 

disputa polêmica em torno do ESP, pudemos identificar uma instância de Proposta de Ação 

Alternativa quando argumentadores contrários à proposta, após uma série de refutações 

argumentativas e de impedimentos de ordem da esfera jurídica, optam por retomar 

questionamentos primários – como “O QUE DEVE SER FEITO PARA RESOLVER OS PROBLEMAS 

EDUCACIONAIS NO BRASIL?” – e, assumindo diferentes aspectos como relevantes, acabam por 

 
82 Este argumento será analisado mais detalhadamente no Capítulo 4. 
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reorientar o raciocínio argumentativo e, assim, culminar em uma Proposta de Ação 

Alternativa àquelas que estavam originalmente em foco – isto é, a então Proposta de Ação de 

implementar o ESP como resposta plausível quando o debate se concentrou sobre a 

possibilidade de sua inclusão nos documentos oficiais.  

Isso posto, para a presente pesquisa, assumimos, de antemão, que todos os textos que 

compõem o corpus sob análise respondem, em maior ou menor grau, a uma argumentação de 

natureza prática que sobrescreve toda a discussão; a saber, como mencionado anteriormente, 

discute-se a respeito de respostas aos seguintes Problema Práticos:  

i. O QUE DEVE SER FEITO PARA RESOLVER OS PROBLEMAS EDUCACIONAIS NO BRASIL?  

ii. O ESCOLA SEM PARTIDO DEVE SER IMPLEMENTADO? 

iii. A DISCUSSÃO ACERCA DO ESCOLA SEM PARTIDO DEVERIA ESTAR ACONTECENDO? 

Desse modo, é possível assumir que as estruturas argumentativas encontradas ao longo 

do corpus contribuem, mais direta ou indiretamente, para a constituição dos diversos pontos de 

vista que contribuem para a disputa em torno da aprovação ou da não aprovação do ESP. Em 

outros termos, subjaz a todos os textos uma discussão a respeito da Proposta de Ação de 

implementar o Escola Sem Partido e, por outro lado, tanto Propostas de Ação Alternativas – 

recorrentes em textos que reperspectivam o Problema Prático – quanto uma Contra-Proposta 

de Ação de não implementar o Escola Sem Partido. 

 

2.6 Argumentário: entendendo o repertório de argumentos 

Ao longo de nossa pesquisa, tornou-se evidente que os argumentos mobilizados para defesa de 

pontos de vista se tornavam recorrentes; em outros termos, as instanciações argumentativas, 

por mais que fossem enunciativamente diversas e distintas, valiam-se de traços comuns que 

permitem ao analista agrupá-las em razão de aspectos compartilhados, como sua função na 

polêmica, ou tipo de raciocínio, ou atitudes responsivas orientadas a pontos comuns. 

Depreendemos, portanto, a necessidade de recorrermos à noção de Argumentário. Para isso, 

apresentamos a seguir uma proposta de Grácio, filósofo português, sobre o que pode ser 

entendido como Argumentário: 

Utiliza-se geralmente a palavra “argumentário” para designar o conjunto de 

argumentos apresentados pelas partes sobre um assunto em questão. Por exemplo, na 

questão da decisão da legalização do aborto, quer a posição a favor, quer a posição 

contra desenvolvem conjuntos de argumentos para definirem e sustentarem as suas 

perspetivas específicas. Da mesma forma, englobamos no argumentário dos que são 
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a favor, ou contra, a pena de morte, as razões que clarificam a suas posições e que são 

apresentadas para basearem a sua perspetiva.83 

Nessa esteira de depreender o Argumentário como condicionado a uma Questão que 

se encontra aberta na doxa, julgamos pertinentes as palavras de Plantin (2008[2005], p. 82), 

autor que cunhou o conceito, propondo que “esses roteiros (ou argumentários) fornecem o 

‘estoque’ de argumentos de fundo, mobilizáveis tão logo a pergunta surge”.  

Assim, é possível depreendermos de tais propostas que Argumentário consiste, pois, 

no repositório a partir do qual distintos argumentadores (i) recrutam argumentos circulantes 

acerca da problemática em questão, bem como (ii) podem retroalimentar a rede de argumentos 

no momento da instanciação de um argumento sob a forma de distintas materialidades 

linguísticas. Tal materialização linguística, por seu turno, pode acabar por resultar em distintos 

pontos de desacordo para, assim, culminar em um argumento outro que passa a integrar a rede 

de argumentos possíveis a serem recrutados por outros argumentadores.  

Nesse sentido, discussões subsidiárias podem potencialmente integrar o 

Argumentário – no caso de nosso corpus, por exemplo, apesar de a questão central ser “O ESP 

DEVE SER IMPLEMENTADO?”, é possível identificarmos discussões subsidiárias que podem ser 

formuladas como “A DOUTRINAÇÃO IDEOLÓGICA EXISTE DE FATO?”. Estamos diante, pois, de 

um inventário que circunscreve as possibilidades relativas ao modo de ver e de pensar o que 

está em debate (GRÁCIO, 2016; PLANTIN, 2008[2005]). 

Isso posto, julgamos relevante a discussão empreendida por Gonçalves-Segundo 

(2021b) acerca de qual seria a unidade de composição de um Argumentário: este deve 

comportar somente as Premissas, ou somente as Presunções das quais se valem os 

argumentadores, ou ainda uma combinação de ambos os componentes – isto é, um movimento 

argumentativo instanciado? 

Neste trabalho, em consonância com Gonçalves-Segundo (2021b), assumimos o 

Esquema Argumentativo como unidade de composição do Argumentário, na medida em que 

identificamos que, além das Premissas, tanto as Teses quanto as Presunções utilizadas por 

argumentadores em textos distintos e em diferentes pontos do tempo eram recorrentemente 

reconstruíveis e circulantes. 

Considerando a natureza dialética que se encontra nas bases de uma interação 

polêmica, Gonçalves-Segundo (2021b) propõe que são relevantes para o Argumentário não só 

considerar os argumentos mobilizados em defesa das Teses em contradição, mas também os 

 
83 GRÁCIO, Rui Alexandre. Argumentário. Grácio Editor. Coimbra. Vocabulário de argumentação. Disponível 

em: <https://www.ruigracio.com/VCA/Argumentario.htm>. Acesso em: 30 de nov. de 2021. 
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focos de contra-argumentação prototípicos e os contra-argumentos (Refutações) recorrentes. 

No caso de nosso corpus especificamente, podemos exemplificar tal disposição na dinâmica da 

argumentação contrária ao ESP de focar sobre as Circunstâncias Motivadoras da 

argumentação favorável com vistas a questionar a factualidade dos eventos selecionados84, 

salientados e negativamente avaliados para a perspectivação do estado-de-coisas presente que 

culminaria na necessidade de intervenção. Nessa dinâmica, torna-se evidente a emergência de 

Questões Argumentativas subsidiárias. 

É fundamental destacar que são membros de um Argumentário argumentos 

reconstruídos, ou seja, gerados a partir de um procedimento de análise que busca verificar o 

que há em comum entre diferentes enunciações de um mesmo raciocínio de forma a buscar uma 

aplicação esquemática que seja coerente com essas diversas instâncias.  Argumentários são 

repositórios de argumentos atrelados a Questões e consistem justamente em um dos pontos de 

articulação entre a dimensão lógica e a dimensão discursiva da argumentação. Como fica 

explícito nas palavras de Goodwin (2020, p. 169), que, em sua empreitada teórico-analítica, faz 

discussão análoga ao buscar articular as dimensões lógico e discursiva quando trata de 

argumentação, valendo-se do conceito de Argumentação em Nível Sistêmico: 

[...] uma visão de nível sistêmico sugere que um argumento está fortemente ligado à 

controvérsia em que surgiu. A invenção, a reconstrução e a avaliação de argumentos 

[...] não ocorrem primariamente pela aplicação de argumentação generalizada ou 

habilidades de raciocínio a algum conteúdo específico. Em vez disso, elas são 

fundamentadas em um conhecimento mais localizado de como discutir sobre esse 

tópico, com essas pessoas.85 

Neste trabalho, aproximamos a noção de Argumentário da noção de Argumentação 

em Nível Sistêmico, da qual fala a autora. Nesse sentido, podemos entender que o 

Argumentário é social, histórica e discursivamente constrangido; e, por isso mesmo, é 

essencial o processo de reconstrução para que possamos depreender as Presunções e os 

Valores compartilhados, independentemente das escolhas retóricas e enunciativas específicas 

de cada argumentador em seus textos. 

Como mencionado por Goodwin (2020), a noção de Argumentário está vinculada à 

já clássica noção de inventio, filiação que também é apontada por Plantin (2008[2005]). Em 

síntese pertinente, Reboul (2004[1998], p. 43) se refere à inventio como a “busca que 

empreende o orador de todos os argumentos e de outros os meios de persuasão relativos ao tema 

 
84 Por exemplo, busca-se refutar a factualidade da hegemonia esquerdista na educação.  
85 Tradução livre de: [...] a system-level view suggests that an argument is strongly bound to the controversy in 

which it emerged. Invention, reconstruction and assessment of arguments [...] do not occur primarily by applying 

generalized argumentation or reasoning skills to some specific content. Instead, they are grounded in a more 

localized knowledge of how to argue about this topic, with these people. 
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de seu discurso”; em outros termos, trata-se do processo de valer-se de um argumento dentro 

daquilo que circula socialmente, ancorado no interdiscurso86 (FAIRCLOUGH, 2003). Não se 

trata, pois, de um fenômeno que põe a elocutio em primeiro plano, embora ela não possa ser 

negligenciada para a depreensão dos argumentos candidatos ao Argumentário. Segundo 

Reboul (2004[1998], p. 43), a elocutio corresponde “à redação escrita do discurso, ao estilo”; 

em outros termos, ao que temos nos referido como enunciativo, em uma tentativa de chamar 

atenção para as estratégias autorais de construção textual, considerando não só as possibilidades 

da modalidade escrita da língua, como também da oralidade ou ainda de outras semioses. 

Logo, uma pesquisa que envolve Argumentário reforça a visão de que um argumento 

não é fruto da criatividade e do engenho de um argumentador criativo, não consistindo, assim, 

em uma singularidade; como bem explica Plantin (2008[2005], p. 83), “os argumentos são 

amplamente herdados, e o trabalho do locutor é falá-los, ampliá-los”.  

Essas ponderações todas se fazem relevantes para o processo de depreensão do 

Argumentário na medida em que os argumentos passíveis de identificação ao longo de toda a 

polêmica, da qual selecionamos alguns textos como representativos dessa disputa, podem ser 

entendidos como materializações argumentativas estrategicamente mobilizadas dentro das 

condições de cada instância textual. Os argumentos que identificamos como candidatos ao 

Argumentário, por seu turno, são aqueles depreendidos a partir da abstração esquemática 

dessas instâncias, abstrações estas que circulam socialmente e que podem ser recrutadas por 

distintos argumentadores, assumindo, assim, diferentes possibilidades de materialização. 

Por fim, julgamos pertinente salientar que a abstração de um argumento para integrar 

o Argumentário não se faz de maneira a tornar-se genérico o suficiente para ser recrutado por 

um argumentador em um contexto qualquer – em outros termos, o argumentário não é composto 

de Esquemas, mas de argumentos semanticamente preenchidos que instanciam esquemas. Por 

mais que um argumento possa ser entendido como uma forma abstrata e minimamente genérica 

para comportar distintas formas de materialização linguística, estes argumentos são ancorados 

à disputa que alimentam e da qual fazem parte.  

Isso nos permite concluir, inclusive, que o Argumentário a ser apresentado não 

pretende esgotar a rede de argumentos sobre a polêmica. Para além do recorte de um número 

 
86 Para Fairclough (2003), o interdiscurso é uma categoria sociossemiótica que intermedeia a dimensão social e a 

dimensão semiótica das práticas discursivas. Ele é formado por discursos (modos sociossemióticos de 

representar), gêneros discursivos (modos sociossemióticos de inter(agir)) e estilos (modos sociossemióticos de 

ser), que constrangem estruturalmente a agência do ator social na produção e na interpretação textual. Em relação 

a um trabalho com Argumentário, a subcategoria do interdiscurso mais relevante é o discurso. Não ampliaremos 

essa discussão no âmbito desta dissertação. 
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limitado de textos para compor um corpus, julgamos necessário salientar que o Argumentário 

reconstruído flagra apenas um momento temporalmente delimitado, o que potencialmente (i) 

limita as possibilidade de identificação de argumentos circulantes nessa disputa e (ii) evidencia 

“o processo pelo qual os argumentadores mantêm um repertório de formas ao longo do tempo 

por meio de acréscimos, transformações e até remoções”87 (SCHNEIDER; JACKSON, 2018, 

p. 88), evidenciando a maleabilidade da rede de argumentos.  

 

2.7 Considerações 

Neste capítulo, buscamos discorrer acerca dos pressupostos mobilizados para nosso 

empreendimento analítico a ser apresentado a seguir. Para isso, julgamos especialmente 

pertinente partirmos de uma visão de Argumentário que pode ser entendido como um 

repositório de argumentos discursivamente distribuídos, a partir do qual distintos 

argumentadores recrutam formas mais ou menos estáveis de raciocínio argumentativo. 

Nessa esteira, fez-se pertinente distinguirmos as noções referentes à inventio e à 

elocutio. A primeira consiste na formulação abstrata de um argumento, de maneira a contemplar 

formas mínimas que potencializam a distribuição de uma determinada maneira de perspectivar 

a realidade; a segunda, por sua vez, consiste na instanciação linguística de um argumento, 

comumente sendo a forma que podemos flagrar na materialidade textual e a partir da qual, 

quando considerando outras formas de instanciação, podemos reconstruir um argumento que 

passa a ser candidato ao Argumentário. 

Para a representação dessas formas mínimas, julgamos pertinente a mobilização do 

conceito de Esquema Argumentativo. Isso se justifica na medida em que assumimos 

Esquemas Argumentativos como uma forma de depreender aplicações de um raciocínio 

argumentativo; nesse sentido, torna-se evidente a ancoragem discursiva do Argumentário, de 

forma que os argumentos, ainda que interdiscursivamente circulantes, são ancorados à disputa 

de opinião em que tiveram origem e na qual se retroalimentam e potencialmente se atualizam a 

cada materialização linguística. 

Estes argumentos circulantes, por seu turno, são balizados a depender das Questões 

Argumentativas às quais respondem. Nesse sentido, julgamos pertinente a mobilização de 

conceitos referentes às Argumentações Epistêmica e Prática. Considerando a natureza prática 

da polêmica – isto é, uma argumentação orientada à defesa da plausibilidade de determinadas 

possibilidades de ação –, seu estudo permitiu mapear as Questões que balizam a discussão ao 

 
87 Tradução livre de: [...] the process by which arguers maintain a repertoire of forms over time through additions, 

transformations, and even removals. 
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longo do desdobrar do debate público, bem como distinguir os Esquemas Argumentativos 

fundamentais para a defesa de Propostas de Ação.  O estudo da Argumentação Epistêmica, 

por seu turno, se fez produtivo para identificarmos pontos de Refutação e Contra-Refutação, 

elementos fundamentais para flagrarmos a dinâmica de desacordos que permeia a discussão. 

No capítulo a seguir, apresentaremos as etapas procedimentais para a elaboração de 

nossa análise, de maneira a evidenciar as decisões concernentes à reconstrução do 

Argumentário, e descrevermos mais detalhadamente os procedimentos de seleção e filtragem 

de nosso corpus. Por fim, apresentaremos os procedimentos assumidos para a proposta de uma 

metodologia de construção de Argumentários. 
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CAPÍTULO 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Das etapas constitutivas da pesquisa: contextualizando percursos  

A presente pesquisa teve início enquanto um trabalho de Iniciação Científica, em meados de 

2016, quando as discussões a respeito do Escola Sem Partido estavam acaloradas. À época, 

como mais detidamente discutido do Capítulo 1, a discussão passara a ocupar espaço 

privilegiado na esfera pública de debate, ganhando significativa notoriedade nos meios de 

circulação midiáticos. 

Ainda à época, a escolha por trabalhar com a discussão acerca do ESP se deu por 

considerarmos se tratar de um tema pertinente às áreas da educação, da política e, portanto, da 

Letras enquanto uma área do conhecimento multidisciplinar. A pesquisa surgiu originalmente 

com o objetivo de depreender mecanismos linguísticos que pudessem contribuir para os estudos 

argumentativos, ancorados nos Estudos Críticos do Discurso e na Linguística Cognitivo-

Funcional.  

A partir de uma seleção de textos midiáticos que correspondessem a instâncias de 

posicionamentos e respostas distintos acerca da polêmica sobre o Escola Sem Partido, 

empreendemos, quanto ao eixo linguístico, uma análise computacionalmente assistida com 

etiquetação das ocorrências dos recursos modais e evidenciais, bem como uma análise 

qualitativa, por meio de análise argumentativa texto a texto das instâncias que correspondem 

ao recorte do perfil apresentado – isto é, favoráveis e contrários às propostas do Escola Sem 

Partido. 

Em seguida, quanto ao eixo argumentativo, dedicamo-nos à identificação de estruturas 

argumentativas, representadas por meio de diagramas que correspondem aos layouts epistêmico 

e prático de análise argumentativa. Quanto ao eixo discursivo, por fim, assumimos necessária 

a identificação de representações que sustentassem filiações discursivas e ideológicas, por meio 

de análise que permitisse depreender tais ancoragens por intermédio de escolhas lexicais que 

pudessem indicar as ordens discursivas às quais argumentadores se filiam e como cada uma 

delas passa integrar, em maior ou menor grau, a esfera discursiva da educação. 

As análises eram apresentadas individualmente, de modo que, para a versão final da 

dissertação, era projetada uma concatenação das análises com o objetivo de unificá-las de 

maneira a apontar padrões linguístico-argumentativos da prática discursiva atravessada pelo 

dissenso a respeito da polêmica do Escola Sem Partido.  
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Tais procedimentos se sustentavam em vista dos objetivos estabelecidos quando do 

início da pesquisa de Iniciação Científica, bem como dos objetivos originalmente remanejados 

quando da transição da pesquisa para o nível de mestrado. Em face dos apontamentos realizados 

no exame de qualificação, bem como das discussões empreendidas ao longo da pesquisa como 

um todo, assumimos, todavia, que seria mais profícua a análise dos argumentos em nível 

sistêmico (GOODWIN, 2020). Isso pressupõe, então, uma guinada quanto àquilo que constitui 

os objetivos de pesquisa e, portanto, quanto aos procedimentos empreendidos para alcançá-los, 

de modo a depreender o Argumentário a partir do qual determinados argumentos são 

recrutados à defesa e ao ataque dos posicionamentos defendidos pelos argumentadores. 

 

3.2 Corpus: critérios de seleção, pré-análise, filtragem e organização  

Os textos selecionados para integrar o corpus são de natureza opinativa. Composto de editoriais 

e artigos de opinião, o corpus era formado, originalmente, a partir de dois agrupamentos: o 

primeiro, constituído de 50 textos, era integrado por textos selecionados ao longo dos anos de 

2016 a 2020, com o intuito de estabelecer um conjunto textual diverso para melhor representar 

a análise quantitativa das instâncias de Posicionamento Epistêmico; e o segundo, constituído 

de, em princípio, 12 textos, era um recorte do corpus mais amplo que se deu com o objetivo de 

selecionar instâncias textuais favoráveis e desfavoráveis ao Escola Sem Partido e que fossem, 

necessariamente, representativas de cada um dos momentos adotados como recorte temporal 

do desenvolvimento tanto do Movimento quanto do Projeto de Lei. 

Como o direcionamento da pesquisa passou a ser balizado por um estudo de 

Argumentário, optamos pela seguinte organização: haja vista o número menor de instâncias 

textuais que compunham a representação favorável ao ESP – a saber, 13 textos –, decidimos, 

pois, por igualar o número de textos que funcionariam como representação de posicionamentos 

contrários. Isso posto, levantou-se a questão de qual critério deveria ser utilizado para a 

exclusão dos demais textos que extrapolassem o limite estabelecido. Nessa etapa, já havíamos 

empreendido uma pré-análise dos textos, de modo a identificar alguns argumentos recorrentes. 

A partir disso, portanto, foram excluídos os textos em que os argumentos neles identificados 

não comprometessem a instanciação de um argumento candidato ao Argumentário; em outros 

termos, caso a exclusão de um texto comprometesse a possibilidade de mais de uma 

instanciação de um dado argumento, esse caso já deixaria de ser considerado. Os textos foram, 

portanto, filtrados de modo a não esvaziar casos minimamente recorrentes dos argumentos que 

compõem o repertório recrutado na argumentação da polêmica em foco. 
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O recorte temporal adotado para a seleção e o agrupamento dos textos, em todos os 

estágios da pesquisa, consiste na transição de figuras políticas presidenciais, isto é, recortes 

temporais correspondentes ao Governo Dilma Rousseff (até agosto de 2016), ao Governo 

Interino de Michel Temer (entre setembro de 2016 e dezembro de 2018) e ao Governo posterior 

às eleições presidenciais de 2018 (após janeiro de 2019). Estes marcos de transição política de 

nível nacional se mostraram relevantes para delimitar o recorte dos textos que comporiam o 

corpus desta pesquisa, a fim de buscar considerar as possíveis nuances relativas à transição 

entre figuras políticas e, consequentemente, das instâncias textuais decorrentes da intersecção 

dos discursos circulantes entre as esferas educacional e política nas quais se circunscreve a 

polêmica. Dessa forma, optamos por selecionar textos de posicionamento axiológico favorável 

e desfavorável que constituíssem cada um dos diferentes momentos políticos pelos quais o 

Movimento e o Projeto de Lei percorreram ao longo do tempo. 

Isso posto, apresentamos no Quadro 3 a seguir a relação de textos que compõem o 

corpus: 

Quadro 3 – Relação de textos que compõem o corpus 

Número 

na lista de 

anexos 

Título Gênero Autoria 
Jornal / 

veículo  

Data de 

publicação 

1 
A escola e a 

ideologização do ensino 
editorial – 

Gazeta do 

Povo 
02/12/2014 

2 
Em defesa de uma 

escola sem partido 

artigo de 

opinião 

Carla 

Pimentel 

Gazeta do 

Povo 
09/12/2014 

3 
Escola sem Partido, 

neutralidade e isenção 

artigo de 

opinião 

Fabricio 

Maoski 

Gazeta do 

Povo 
05/11/2015 

4 

Escola Sem Partido: 

Doutrinação comunista, 

Coelho da Páscoa e 

Papai Noel 

artigo de 

opinião 

Leonardo 

Sakamoto 
UOL 24/06/2016 

5 

E ainda tem gente que é 

contra o Escola Sem 

Partido... 

artigo de 

opinião 

Rodrigo 

Constantino 

Gazeta do 

Povo 
12/07/2016 

6 

O GLOBO banca o 

“isentão” e ataca o 

Escola Sem Partido por 

aquilo que ele não é 

artigo de 

opinião 

Rodrigo 

Constantino 

Gazeta do 

Povo 
20/07/2016 

7 
O Escola sem Partido e 

seus inimigos 

artigo de 

opinião 

Miguel 

Nagib 

Gazeta do 

Povo 
26/07/2016 
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8 

Como educadores, não 

podemos aceitar a 

Escola sem Partido 

artigo de 

opinião 

Soraya 

Smaili 

Carta 

Capital 
28/07/2016 

9 
“Escola Sem Partido”: 

engodo e ensino acrítico 

artigo de 

opinião 

André Luiz 

Mattos 

Pragmatismo 

Político 
29/07/2016 

10 

Jogo de soma ‘sem’: 

escolas com (muitos) 

partidos 

artigo de 

opinião 

Lilia 

Moritz 

Schwarcz 

Nexo Jornal 02/08/2016 

11 

Escola Sem Partido: 

estratégia golpista para 

calar a educação 

artigo de 

opinião 

Claudia 

Dutra; 

Camila 

Moreno 

Carta 

Capital 
08/08/2016 

12 

Quem não deve não 

teme: recado aos 

professores contra o 

Escola Sem Partido 

artigo de 

opinião 

Gabriel de 

Souza 

Vieira 

Gazeta do 

Povo 
25/08/2016 

13 

Programa Escola sem 

Partido acaba com 

cooptação da esquerda 

artigo de 

opinião 

Miguel 

Nagib 

Folha de S. 

Paulo 
11/09/2016 

14 

Programa Escola sem 

Partido está do lado do 

retrocesso 

artigo de 

opinião 

Marco 

Antonio 

Teixeira 

Folha de S. 

Paulo 
11/09/2016 

15 

Opinião: escola sem 

partido é uma escola 

sem sentido 

artigo de 

opinião 

Joel 

Pinheiro da 

Fonseca 

Exame 12/11/2016 

16 

Mensagem de fim de 

ano do Escola Sem 

Partido ao militante 

disfarçado de professor 

artigo de 

opinião 

Miguel 

Nagib 

Gazeta do 

Povo 
30/12/2016 

17 

O VENENO DA 

MENTIRA E A 

EDUCAÇÃO 

artigo de 

opinião 

Percival 

Puggina 
Puggina.org 19/04/2017 

18 

Doutrinação esquerdista 

nas escolas: só não vê 

quem não quer 

artigo de 

opinião 

Lhuba 

Saucedo 

Gazeta do 

Povo 
20/04/2017 

19 Escola sem noção 
artigo de 

opinião 

Denis R. 

Burgierman 
Nexo Jornal 06/07/2017 

20 

Zorra Total tenta 

ridicularizar Escola 

Sem Partido, mas cai no 

ridículo 

artigo de 

opinião 

Rodrigo 

Constantino 

Gazeta do 

Povo 
13/11/2017 

21 
Escola sem partido: a 

mordaça acadêmica 

artigo de 

opinião 

Marco 

Antonio 

Sabino 

Jota 17/05/2018 
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22 

Leis não são meras 

pretensões nem são 

lidas apenas assim 

artigo de 

opinião 

Rafael 

Bittencourt 

Santos 

GauchaZH 15/07/2018 

23 

Rodrigo Constantino: O 

ponto não é tirar 

totalmente a política das 

escolas e universidades 

artigo de 

opinião 

Rodrigo 

Constantino 
Jovem Pan 29/01/2019 

24 
O pesadelo de Paulo 

Freire 

artigo de 

opinião 

Miguel 

Nagib 

Gazeta do 

Povo 
03/02/2019 

25 

Escola sem Partido, 

terrivelmente 

inconstitucional 

artigo de 

opinião 

Luiz 

Claudio 

Romanelli 

Gazeta do 

Povo 
20/09/2019 

26 
Escola sem Partido: o 

avesso do avesso 

artigo de 

opinião 

Daniel 

Medeiros 
Paranashop 17/04/2020 

Fonte: elaboração própria 

 

3.3 Análise da polêmica e do Argumentário: decisões quanto à depreensão, à reconstrução 

e à representação dos argumentos no nível do sistema 

Feita a primeira seleção do corpus, dedicamo-nos à análise texto a texto, no sentido de 

identificar a argumentação empreendida em cada uma dessas instâncias textuais selecionadas. 

Para isso, valemo-nos do diagrama de argumentos originalmente proposto por Fairclough & 

Fairclough (2012) e dos rearranjos propostos por Gonçalves-Segundo (2019) para construir um 

diagrama único a fim de identificarmos possíveis padrões de instanciação da defesa de uma 

Proposta de Ação. 

Assim, dedicamo-nos à diagramação dos argumentos, atentando-nos, especialmente, 

aos componentes mapeáveis, de modo a estabelecermos padrões de recorrência entre os textos 

e evidenciarmos o primeiro agrupamento. Isso nos possibilitou identificar, por exemplo, uma 

recorrência de argumentos por consequências (negativas). Considerando o recorte da polêmica 

assumido como parâmetro para darmos início à pesquisa, as análises convergiam, mais direta 

ou indiretamente, a uma das Questões Argumentativas de natureza prática – a saber: O ESP 

DEVE SER IMPLEMENTADO?. 

Na sequência, dedicamo-nos ao mapeamento dos argumentos que ocorressem em 

determinados pontos específicos destes componentes, uma vez que estabelecemos como foco 

de pesquisa não o texto em si, mas sim a inventividade da atividade argumentativa 

(GOODWIN, 2020). A partir disso, então, passamos à reconstrução dos argumentos, de maneira 

a detectar quais os raciocínios que eram reiterados em diferentes instâncias textuais. 
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Os estágios para a construção do Argumentário foram empreendidos da seguinte 

forma: 

1. Primeiramente, buscamos reconhecer um Esquema Argumentativo que se aplicasse a 

um determinado argumento. Nesse sentido, ao longo do processo de leitura dos textos 

do corpus, buscamos identificar especialmente as Teses localizáveis no processo de 

elaboração textual. 

2. Partimos, então, da estrutura abstrata do Esquema pertinente para reconstruir o 

argumento. Nesse estágio, buscamos mapear os Dados/Premissas mobilizados para a 

defesa das Teses identificadas, empreendendo, assim, a reconstrução de um argumento 

como um todo. 

3. Para essa reconstrução, valemo-nos das operações analíticas de adição, deleção, 

substituição (VAN EEMEREN, 2018) e reordenação das proposições para a geração da 

estrutura lógico-discursiva do raciocínio. A primeira etapa, a adição, consiste em 

“completar o discurso, suplementando-o com elementos que foram deixados implícitos 

e que são imediatamente relevantes”88 (VAN EEMEREN, 2018, p. 93); isso se torna 

fundamental para a reconstrução, por exemplo, das Presunções, elementos 

fundamentais para a ancoragem discursiva do argumento. A segunda etapa, a deleção, 

consiste em “identificar e subsequentemente não considerar aquelas partes do discurso 

que não desempenham um papel em resolver a diferença de opinião”89 (VAN 

EEMEREN, 2018, p. 93); trata-se, pois, do estágio em que nos dedicamos a subtrair 

elementos que se fazem presente na materialidade enunciativa, mas que não contribuem 

diretamente para o argumento em foco. A terceira etapa, a substituição, consiste em 

identificamos “partes do discurso que são relevantes para o processo de resolução, mas 

cuja função ou conteúdo estão insuficientemente claros por conta da sua apresentação”90 

(VAN EEMEREN, 2018, p. 93), de modo que passa a ser necessária a reelaboração de 

determinadas formulações de maneira a tornar explícito o papel de determinados 

componentes linguísticos em função do raciocínio em reconstrução. A quarta etapa, a 

reordenação, por fim, consiste no rearranjamento da disposição dos enunciados com 

 
88 Tradução livre de: […] completing the discourse by supplementing it with elements that have been left implicit 

in the discourse and are immediately relevant. 
89 Tradução livre de: […] identifying and subsequently leaving out of consideration those parts of the discourse 

that do not play a part in resolving a difference of opinion 
90 Tradução livre de: [...] parts of the discourse that are relevant to the resolution process but whose function or 

content is due to their presentation insufficiently clear. 



104 

 

vistas a facilitar o processo de depreensão do raciocínio que subjaz à formulação 

linguística, tendo em vista a forma abstrata do Esquema Argumentativo pertinente.  

4. Empreendidas essas etapas, comparam-se as reconstruções de argumentos similares, 

ainda que enunciativamente distintos, para verificar se eles podem ser agrupados em um 

mesmo raciocínio; se sim, aplicam-se os processos novamente até se chegar à 

formulação que permite englobar o maior número possível de enunciações distintas de 

um mesmo raciocínio. 

Nesse sentido, no Argumentário sobre o ESP que apresentamos no Capítulo 4, a 

reconstrução dos argumentos se deu, em grande parte, prezando pela formulação linguística que 

se aproximasse ao máximo de um ideal que contemplasse as distintas formas de materialização 

textual, sem negligenciar, porém, uma estruturação que permitisse instanciações outras para 

além daquelas observáveis em nosso corpus91.  

Nesse processo de reconstrução dos argumentos, a busca por depreender uma lógica 

abstrata comum que contemplasse as distintas formas de instanciação acabou se refletindo na 

nomenclatura que cada argumento passa a carregar. As terminologias utilizadas para nomear os 

argumentos se ancoram nos pontos sobre os quais um argumento se sustenta; em outras 

palavras, buscamos descrever em seus nomes a dinâmica expressa entre as Premissas e as 

Teses – por exemplo, no ‘Argumento de analogia à ditadura’, buscamos evidenciar que se trata 

de um raciocínio analógico que se calca no domínio fonte do que se entende por ditadura. 

No que diz respeito aos argumentos que selecionamos como possíveis candidatos ao 

Argumentário, em consonância ao estágio 4 mencionado acima, estabelecemos como critério 

a necessidade de mais de uma única instanciação. Isso significa que, por mais que um 

argumento possa ser localmente relevante em um texto e que seja significativa ou mesmo 

simbolicamente representativo de uma discursividade, apenas uma instanciação não é suficiente 

para integrar o Argumentário. Essa dinâmica pode ser ilustrada, por exemplo, com o 

argumento a ser discutido em (17), no próximo capítulo, em que uma tentativa de equiparação 

das Leis Maria da Penha e Menino Bernardo à Proposta de Lei Escola Sem Partido é discursiva 

e argumentativamente relevante, mas não ocorre de forma distribuída ao ponto de ser 

identificável em outros textos que compõem o recorte do corpus.  

Por fim, partindo de tais pressupostos, julgamos relevante salientar que a reconstrução 

do presente Argumentário consiste, pois, em uma atividade exploratória (GOODWIN, 2020), 

 
91 Cabe ressaltar, nesse sentido, que não há uma técnica perfeita e plenamente reprodutível para a realização de tal 

tarefa; não acreditamos, contudo, que essa limitação seja um impeditivo ou mesmo uma razão para não se 

reconstruir Argumentários. 
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na medida em que reconhecemos que a restrição numérica dos textos que compõem nosso 

corpus se torna um fator potencialmente limitador, ainda que tenhamos adotado um rigor 

teórico-metodológico de buscar incluir textos opinativos que fossem o mais representativo 

possível dentre aqueles originalmente encontrados em nosso levantamento.  

 

3.4 Representação dos argumentos: procedimentos adotados para a visualização do 

Argumentário 

Realizados os estágios acima descritos, foi preciso lidarmos, então, com o desafio de 

representação visual do Argumentário. A escolha pelo nível de granularidade da representação 

se faz relevante na medida em que isso pode determinar, em muitos momentos, o grau de 

detalhamento do percurso interpretativo empreendido pela análise, bem como pode funcionar 

como um fator limitador quando do consumo textual de tal representação. Em uma 

representação de granularidade baixa, temos uma representação visual em que podemos 

identificar a formulação linguística dos componentes mobilizados em um argumento. Em uma 

granularidade alta, por sua vez, podemos representar a dinâmica entre todos os argumentos, de 

modo que se ganha em síntese, mas deixa-se de lado o detalhamento dialético. Em uma 

representação de granularidade média, mantemos um grau de detalhamento em que, 

visualmente, é possível identificar quais são os componentes constitutivos de cada argumento 

– prezando pelos pontos sobre os quais podem recair desacordos –, sem precisamos detalhar 

minuciosamente a forma linguística dos componentes.  

Para a construção visual do Argumentário, optamos pelas diagramações propostas 

originalmente por Toulmin (2006[1958]) e Fairclough & Fairclough (2012) para a 

representação das Configurações Funcionais Epistêmica e Prática, respectivamente, bem 

como as contribuições e rearranjos propostos por outros pesquisadores. Em consonância com 

tais propostas de diagramação, bem como com as propostas de Gonçalves-Segundo (2021b) 

quanto ao potencial de sumarização pressuposto por cada nível de representação, assumimos 

neste trabalho um nível médio de granularidade, de maneira que serão representados 

individualmente cada um dos componentes dos movimentos argumentativos, o que permite, 

inclusive, evidenciar a dimensão dialética da disputa por meio dos pontos de desacordo 

epistêmico entre as perspectivas.  

No Quadro 4 a seguir, temos a sintetização dos recursos imagéticos utilizados para a 

reconstrução do nosso Argumentário apresentado no Capítulo 4: 
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Quadro 4 – Recursos imagéticos utilizados para a reconstrução do Argumentário 

Recurso imagético Descrição Funcionalidade 

 

Recursos imagéticos na cor 

azul 

Sinalização das mobilizações 

empreendidas por 

argumentadores favoráveis 

ao ESP 

 

Recursos imagéticos na cor 

vermelha 

Sinalização das mobilizações 

empreendidas por 

argumentadores contrários 

ao ESP 

 

Caixa retangular com linha 

tracejada e bordas 

arredondadas em cor padrão 

Enquadramento e 

focalização de uma Questão 

Argumentativa 

 

Caixa retangular com linha 

contínua e bordas 

arredondadas em cor azul ou 

vermelha sem preenchimento 

Possível resposta a uma 

Questão Argumentativa em 

que não há foco de desacordo 

 

Caixa retangular com linha 

contínua e bordas 

arredondadas em cor azul ou 

vermelha com 

preenchimento 

Possível resposta a uma 

Questão Argumentativa em 

que há foco de desacordo e 

que pode desdobrar uma 

nova Questão Argumentativa 

 Caixa quadrada com linha 

tracejada e bordas 

arredondadas em cor azul ou 

vermelha sem preenchimento 

Elemento sobre o qual 

incorre uma refutação, 

podendo ser uma resposta a 

uma Questão Argumentativa 

(um argumento todo) ou um 

componente de um 

argumento (Premissas, 

Garantia ou Tese) 

 Linha pontilhada sem 

sinalização em seus vértices 

em cor padrão 

Sinalização de coocorrência 

de respostas a uma mesma 

Questão Argumentativa 

 Linha pontilhada com 

sinalização de uma esfera em 

um de seus vértices em cor 

padrão 

Sinalização de surgimento de 

uma Questão Argumentativa 

a partir de uma resposta 

previamente apresentada 

 

Caixa retangular com linha 

tracejada em negrito e bordas 

arredondadas em cor padrão 

Enquadramento e 

focalização da Questão 

Argumentativa elegida como 

central na presente pesquisa 

 

Linha tracejada com 

sinalização de uma flecha em 

um de seus vértices em cinza 

Sinalização de 

desdobramento temporal 

entre uma Questão 

Argumentativa e outra 
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 Linha contínua com 

sinalização de uma esfera em 

um de seus vértices em cor 

azul ou vermelha 

Sinalização prototípica de 

defesa de uma posição 

assumida após uma tentativa 

de reenquadramento do 

Problema Prático 

 Linha contínua com 

sinalização de um losango 

em um de seus vértices em 

cor azul ou vermelha 

Sinalização de desacordo 

epistêmico, manifestado por 

uma refutação orientada ou a 

um argumento como um todo 

ou a um componente de um 

argumento 

 Linha contínua com 

sinalização de uma seta em 

um de seus vértices em cor 

padrão 

Sinalização de um 

movimento argumentativo, 

ligando um conjunto de 

Premissas que permite 

legitimar uma Tese 

Fonte: elaboração própria 

Na esteira de padronização dos nomes dos argumentos com base em sua relação 

material, julgamos relevante salientar que, para facilitar a leitura, os nomes serão sempre 

disponibilizados acima do argumento ao qual fazem referência.  

Ainda no sentido de facilitar a leitura, arrolamos, a seguir, os acrônimos utilizados para 

rotular os componentes dos movimentos argumentativos: 

• PdA: Proposta de Ação 

• P: Premissa 

• PC: Premissa Circunstancial 

• PO: Premissa de Objetivo 

• MF: Premissa Meio-Fim 

• G: Garantia (ou Premissa Presuntiva) 

• T: Tese 

Passamos, então, ao capítulo de análise do corpus.  
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CAPÍTULO 4 – ANÁLISES E RESULTADOS 

 

4.1 Sobre o que argumentamos? Identificação da Questão Argumentativa  

A fim de identificar quais os problemas de natureza prática e epistêmica sobre os quais ambos 

os lados da discussão92 se debruçam, é pertinente delinearmos a quais aspectos da atividade 

argumentativa cada uma das perspectivas se dedica, com maior ou menor empenho. Assim, 

partindo de uma perspectiva lógico-dialética da argumentação, podemos prontamente 

identificar que, a partir de diferentes pontos de desacordo sobre quais atitudes tomar diante de 

determinadas circunstâncias (Argumentação Prática) ou sobre como perspectivar uma 

determinada realidade (Argumentação Epistêmica), a discussão primária acerca do Escola 

Sem Partido e o foco a ser assumido para esta análise se concentram, grandemente, no espaço 

de desacordo entre a implementação ou a não implementação do ESP93. Isso significa assumir 

que as instâncias argumentativas motivadas pelo ESP são condicionadas, em maior ou menor 

grau, a esse Problema Prático.  

Ao longo de nossa análise preliminar, foi possível depreender que as motivações 

recrutadas pelos articulistas e editorialistas como razão para argumentar tinham como princípio 

norteador diferentes abordagens do mesmo problema. Isto é, especialmente quando comparadas 

as perspectivas distintas acerca dos problemas educacionais do país, podemos observar que os 

atores sociais favoráveis ao ESP argumentam a partir de Circunstâncias Motivadoras que são 

consideradas problemáticas – concebidas a partir de motivações tais como a de que “nossas 

escolas são dominadas pela militância esquerdista”94, a de que “há instrumentalização do ensino 

para fins políticos e ideológicos”95, ou ainda de que “os professores usam suas aulas para fins 

de cooptação ideológica, política e partidária”96 –, além de serem ancoradas em Valores que 

assumem não serem respeitados – tais como o compromisso com o respeito à Constituição, com 

o pluralismo de ideias, com o direito de controle dos pais sobre a educação religiosa e moral 

 
92 Os termos “disputa”, “discussão” e “polêmica” serão utilizados, aqui, em uma relação de sinonímia. 
93 Ainda que seja possível abordar a problemática acerca do ESP enquanto um Movimento, assumiremos que é a 

partir do estatuto de Projeto de Lei que se instaura de fato um Problema Prático e que se determina a primária 

necessidade de ação. 
94 CONSTANTINO, Rodrigo. O GLOBO banca o “isentão” e ataca o Escola Sem Partido por aquilo que ele não 

é. Gazeta do Povo, 20 de jul. de 2016. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/rodrigo-

constantino/artigos/o-globo-banca-o-isentao-e-ataca-o-escola-sem-partido-por-aquilo-que-ele-nao-e/>. Acesso 

em: 20 de jan. de 2017. 
95 PIMENTEL, Carla. Em defesa de uma escola sem partido. Gazeta do Povo, 09 de dez. de 2014. Disponível em: 

<http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/em-defesa-de-uma-escola-sem-partido-

eh7w9pmtod9h4b33rajag145q>. Acesso em: 20 de jan. de 2017. 
96 NAGIB, Miguel. O Escola sem Partido e seus inimigos. Gazeta do Povo, 26 de jul. de 2016. Disponível em: 

<http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/o-escola-sem-partido-e-seus-inimigos-

7z8wdjo5b8af27otsh8xx98un>. Acesso em: 20 de jan. de 2017. 
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dos seus filhos, além do limite da liberdade docente, por exemplo. Os atores contrários ao ESP, 

por sua vez, tendem a argumentar (i) a partir do questionamento dessas mesmas Circunstâncias 

Motivadoras, explicitando, assim, a existência de desacordos quanto à factualidade ou à 

veracidade de tais premissas, bem como (ii) a partir da projeção de quais seriam as verdadeiras 

(e negativas) Consequências da implementação de tal proposta.  

A partir disso, pudemos identificar a necessidade de considerar quais são, de fato, os 

pontos de desacordo recortados por cada coalização de argumentadores, além de analisar como 

tais perspectivações e motivações se articulavam entre si, considerando a natureza prática que 

atravessa a discussão. A desarticulação empreendida (especialmente) por argumentadores 

contrários pode ser direcionada seja aos componentes argumentativos, seja à argumentação 

empreendida por argumentadores favoráveis como um todo; isto é, são movimentos 

argumentativos que tendem a atacar e a questionar a argumentação do outro – como ocorre, por 

exemplo, em instâncias contrárias ao ESP que questionam o ‘Argumento da não ingenuidade 

discente’, de modo a pôr em xeque pontos de vista que defendem que alunos têm suas mentes 

facilmente modeláveis –, podendo esta desarticulação ficar limitada a tal questionamento ou, 

como em alguns casos, podendo chegar a reformular o Problema Prático primário no que 

concerne aos problemas que assolam a educação no Brasil – como nos casos de argumentação 

contrária que questionam e apontam para a inconsistência dos argumentos de que haveria uma 

hegemonia esquerdista nas escolas, ponto fulcral da perspectiva favorável. Isso se dá, inclusive, 

de forma que se reperspectiva a problemática, o que resulta no questionamento da pertinência 

da ação e na rediscussão sobre as motivações para agir: desloca-se, assim, a questão “qual ação 

empreender?” para “quais as motivações para agir?”. 

Consideramos relevante destacar que a leitura e a análise dos textos precisam refletir 

dois tipos distintos de conflito: a discordância sobre as Propostas de Ação e a discordância 

sobre os motivos para agir. Haja vista que a polêmica acerca do ESP surge quando da 

constituição do Movimento e Projetos de Lei em si, podemos assumir que um primeiro 

questionamento a ser respondido pode ser expresso pela pergunta “O QUE DEVE SER FEITO PARA 

RESOLVER OS PROBLEMAS EDUCACIONAIS NO BRASIL?”, cuja resposta primeira seria a de 

“Implementar o Escola Sem Partido”. Tais formulações se sustentam na medida em que é 

possível mapear proposições por meio das quais atores sociais e entidades assumem e afirmam 

haver problemas como doutrinação político-partidário-ideológica nos ambientes escolares e, 

junto disso, uma série de situações de desrespeito a valores tidos como fulcrais para tal grupo, 

como desrespeito à família ou desrespeito à liberdade de controle e posse dos pais sobre seus 

filhos, por exemplo. Esse padrão se mantém em parte significativa dos textos analisados neste 
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corpus, de modo que argumentações voltadas à avaliação da proposta são consideravelmente 

menos recorrentes. 

 Fonte: elaboração própria 

Uma possível instância textual que sustenta tal formulação pode ser encontrada nos 

dizeres de Pimentel, em um artigo publicado na Gazeta do Povo97, em 2014: “Por isso a lei é 

necessária: para que todos saibam o que diz a Constituição, e ninguém tenha medo de exigir 

que ela seja obedecida. O nome disso é cidadania. Ou promovemos a cidadania no sistema de 

ensino – como ordena a LDB –, ou nos resignamos a esperar que um milagre possa salvar 

nossos filhos da ação abusiva dos professores militantes.”. Estes dizeres se apoiam em uma 

rede de discursividade que apontava para o domínio de uma suposta doutrinação político-

ideológico-partidária no ambiente da escola e que isso seria, por conseguinte, um desrespeito à 

Constituição e a determinados valores e compromissos de um coletivo. 

Argumentações que se voltam à avaliação da proposta de ação são mais recorrentes 

nas instâncias discursivas de atores contrários ao ESP. A análise preliminar dos textos nos 

permitiu identificar a recorrência de uma argumentação pragmática (PERELMAN; 

OLBRECHTS-TYTECA, 2005[1958]), isto é, discussões que tinham como objetivo 

demonstrar quais as possíveis Consequências Negativas de uma suposta aprovação de Projetos 

de Lei inspirados no Movimento. A partir dessa problemática, julgamos pertinente considerar 

que o Problema Prático passou a ser, então, o seguinte: “O ESP DEVE SER IMPLEMENTADO?”. 

Apoiados nesse questionamento, diversos atores sociais contrários ao ESP apresentam dados e 

argumentos que sustentam seu posicionamento e que abrem, portanto, espaço para uma disputa 

sobre a proposta de implementação. Assim, contrários e favoráveis debatem acerca da melhor 

alternativa de ação quanto a essa disputa.  

 
97 PIMENTEL, Carla. Em defesa de uma escola sem partido. Gazeta do Povo, 09 de dez. de 2014. Disponível em: 

<http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/em-defesa-de-uma-escola-sem-partido-

eh7w9pmtod9h4b33rajag145q>. Acesso em: 20 de jan. de 2017. 

Figura 11 – Problema inicial 
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Fonte: elaboração própria 

Uma instância contrária à implementação pode ser observada nas palavras de André 

Mattos, mestre em História, em seu artigo de opinião publicado no Pragmatismo Político98, em 

2016: “Hoje, o movimento ‘Escola Sem Partido’ está construindo bases ideológicas que 

lembram esse mesmo contexto [do Golpe de 1964]: um engodo que propositalmente confunde 

questionamento com doutrinação e que criminaliza institucionalmente o pensamento crítico.”. 

Assim como em outros casos, os dizeres de Mattos têm como objetivo questionar uma das 

premissas do posicionamento favorável: a de que haveria uma doutrinação em curso. Para os 

que se propõem a argumentar contra essa perspectiva, é comum a referência a um contexto 

semelhante que se instaurou no país nos tempos da Ditadura Militar nos anos 1960. Assim, 

assume-se o posicionamento de que o ESP é uma reformulação de uma série de compromissos 

que bebem do mesmo contexto de autoritarismo de décadas atrás e que, por sinal, ainda se 

fazem presentes em diversos efeitos colaterais que assolam a educação.  

Além disso, notamos ser relevante uma problemática que, em alguns casos, surge após 

a defesa de que o ESP não deveria ser implementado: quando da negativa da pertinência de 

implementação da proposta do ESP, determinados argumentadores se voltam para uma leitura 

da realidade que, ao mesmo tempo em que põe em xeque a pertinência das Circunstâncias 

levantadas por aqueles favoráveis, debate sobre quais seriam as reais necessidades da área da 

educação no cenário nacional. Dessa forma, julgamos importante a delimitação de um 

Problema Prático que se formula da seguinte maneira: “A DISCUSSÃO ACERCA DO ESP 

DEVERIA ESTAR ACONTECENDO?”. Seguindo este questionamento, identificamos ao menos duas 

alternativas de resposta: se negativa, os atores sociais contrários ao ESP tendem a reperspectivar 

a leitura da realidade de modo a propor a necessidade de se discutir problemas que, em sua 

 
98 MATTOS, André Luiz Rodrigues de Rossi. “Escola Sem Partido”: engodo e ensino acrítico. Pragmatismo 

Político, 29 de jul. de 2016. Disponível em: <http://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/07/escola-sem-

partido-engodo-e-ensino-acritico.html>. Acesso em: 19 de jan. de 2017. 

Figura 12 – Expansão do problema inicial 
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perspectiva, de fato, demandam atenção; ao passo que, se positiva, atores sociais favoráveis 

tendem a apresentar formas avaliativas da proposta original, de modo a reforçar sua 

pertinência99. 

Em um texto de autoria de Sakamoto, publicado no portal UOL100 em 2016, podemos 

observar uma instância textual-argumentativa que ilustra um dos casos em que se busca 

redirecionar a discussão: “O baixo nível do debate, aliás, é o mais triste. Com tanta coisa 

importante para discutir, com tanta ação urgente para tomar, nos pegamos imobilizados numa 

falsa questão, sustentada por argumentos frágeis e para lá de questionáveis.”. Trata-se de um 

caso de explícita referência a problemas reais à época, e que demandariam, assim, especial e 

ativa atenção para a solução desses problemas, a saber: greve de universidades, desvios de 

verbas de merenda, escolas ocupadas, dentre outros objetos de tematização que demandam 

agenciamento de autoridades competentes.  

Isso posto, propomos a seguinte diagramação da rede de estruturação da polêmica: 

 Fonte: elaboração própria 

No diagrama acima, a leitura se inicia a partir da pergunta “O QUE DEVE SER FEITO PARA 

RESOLVER OS PROBLEMAS EDUCACIONAIS NO BRASIL?”, questionamento este que se faz possível 

haja vista o fato de que, em um determinado momento do curso dos eventos no país, um grupo 

de atores sociais consideraram o estado-de-coisas de sua época como problemático, indesejável 

ou aprimorável (GONÇALVES-SEGUNDO, 2019). Esse grupo propõe, então, um Projeto de 

Lei, baseado no Movimento de mesmo nome, Escola Sem Partido – a partir desse momento, 

então, cria-se um debate de natureza prática acerca dos rumos a serem tomados com base em 

uma possível decisão.  

 
99 Não raro essa avaliação consiste em afirmar exatamente aquilo que já havia sido dito, cuja situação se aproxima 

daquela elaborada no conceito de diálogo de surdos (ANGENOT, 2008).  
100 SAKAMOTO, Leonardo. Escola Sem Partido: Doutrinação comunista, Coelho da Páscoa e Papai Noel. UOL, 

24 de jun. de 2016. Disponível em: <https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2016/06/24/escola-sem-

partido-doutrinacao-comunista-coelho-da-pascoa-e-papai-noel/>. Acesso em: 18 de jan. de 2019. 

Figura 13 – Mapeamento das etapas constitutivas da polêmica acerca do Escola Sem 

Partido 
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Assumindo que a discussão parte de quem a propõe e, portanto, são favoráveis a sua 

implementação, o primeiro caminho – estabelecido pela caixa retangular com linha contínua 

azul e preenchimento – nos leva à conclusão de que o que se deve fazer é “implementar o Escola 

Sem Partido”. Isso posto, tem-se início à deliberação concernente à efetivação do ESP enquanto 

Lei. A discussão é levada, assim, a um questionamento que pode ser formulado como “O ESP 

DEVE SER IMPLEMENTADO?”, que prevê respostas contraditórias (a afirmativa ou a negativa). 

Quando negativa, há argumentos que tanto se orientam a refutar a plausibilidade e a eficácia da 

proposta em si, quanto a refutar os argumentos do grupo favorável, como a própria leitura das 

Circunstâncias Motivadoras.  

Esse impasse se estende ao longo de alguns anos, de forma que, no seu desenrolar, 

foram surgindo instâncias textuais-argumentativas que passaram a colocar em xeque a 

pertinência da própria discussão, de forma a responder ao questionamento “A DISCUSSÃO 

ACERCA DO ESP DEVERIA ESTAR ACONTECENDO?”: a partir disso, há um deslocamento quanto à 

orientação do Problema Prático, de modo que são colocadas de lado discussões relacionadas 

às “opções de ação” e começam a ganhar espaço discussões relacionadas às “razões para agir” 

(GONÇALVES-SEGUNDO, 2019).  

A partir dessa possibilidade de reorientação do Problema Prático, podemos 

reconhecer instâncias textuais que: (i) quando favoráveis, retornam ao estágio de indagação 

acerca de o ESP dever ou não dever ser implementado – em alguns casos, essa retomada se dá, 

inclusive, com indícios de refutação do discurso outro, contrário à implementação, com o 

objetivo de desestimular a alternativa outra e promover adesão à perspectiva favorável –; e (ii) 

quando contrárias, retornam ao estágio orientado às motivações para ação, de modo a propor 

alternativas de ação com base em uma leitura alternativa do estado-de-coisas presente, 

resultando, assim, em outras Propostas de Ação.  

 

4.2 Quais ações tomar? Das motivações do Problema Prático 

Ao longo de 17 anos de disputa acerca de quais seriam os problemas que circundam a educação 

brasileira, bem como acerca de quais seriam as atitudes a serem tomadas para que tais 

problemáticas fossem sanadas, o Movimento Escola Sem Partido e posterior(es) Projeto(s) de 

Lei oscila(m) entre a incerteza quanto aos problemas reais que querem endereçar e a 

identificação de uma proposta que fosse eficaz para lidar com a delimitação que propõem. A 

leitura dos textos que compõem o corpus e a análise preliminar realizada a partir da busca pela 

identificação de menções aos problemas que precisariam ser endereçados aos atores sociais e 



114 

 

às entidades que pudessem solucioná-los resultam na seguinte pergunta de análise: Quais são 

os problemas educacionais do Brasil?101 

A identificação de tais problemas pode funcionar como fundamento para que nós, 

enquanto analistas, possamos delimitar as etapas pelas quais a argumentação perpassa; ou 

melhor, identificar se ambas as perspectivas partem dos mesmos problemas ou se a leitura da 

realidade entre favoráveis e contrários são discrepantes. Dentro de uma mesma discursividade, 

inclusive, é importante salientar a possibilidade de desacordo no que diz respeito a 

determinados aspectos da discussão, mesmo havendo acordo em relação a outros. Esse é o caso, 

por exemplo, de atores sociais que se posicionam em consonância com relação às 

Circunstâncias Motivadoras apresentadas pelo ESP, mas que discordam quanto à ação 

proposta para que um determinado estado-de-coisas futuro venha a acontecer. Podemos 

observar essa dinâmica no seguinte excerto, extraído de editorial publicado no jornal Gazeta do 

Povo: “por mais preocupantes que sejam as tentativas de submeter a educação a um pensamento 

único, e por mais valioso que seja o trabalho de entidades como o Escola sem Partido, no 

entanto, não consideramos que a via legal seja a mais adequada nesses casos”102. 

Além disso, consideramos relevante identificar e mapear os possíveis valores evocados 

nesses textos. A identificação desses valores que subsidiam posicionamentos diante de um 

dissenso é de extrema importância para a análise de desacordos por evidenciar discursos a partir 

dos quais determinados atores sociais se veem licenciados a elaborarem determinadas 

proposições e por darem pistas de como determinados vocábulos podem estar em constante 

disputa (DA SILVA, 2019) a depender de quais discursividades são recrutadas localmente.  

Assim, valores textualmente recrutados podem servir (i) tanto de sustentação para um 

movimento argumentativo e, retoricamente, servir de acordo entre as partes constitutivas, de 

maneira a potencializar uma maior adesão àquilo que é defendido, ou ainda de uma garantia ao 

menos da manutenção da coesão endogrupal; (ii) quanto como ponto de disputa a respeito das 

diferentes concepções sobre esse mesmo valor, a depender de a quais discursividades um ator 

social se filia. Este último cenário está associado especialmente a casos em que ambos os lados 

da disputa de valem do uso de valores que podem ser comumente assumidos como relevantes 

 
101 Obviamente, as respostas a tal pergunta se restringem ao nosso corpus de análise, composto por editoriais e 

artigos de opinião. Como partimos, contudo, de uma perspectiva que considera a abordagem discursiva do 

Argumentário, é possível defender que essa amostra se apresenta suficiente para inferir que as perspectivas 

observadas são relevantes para o entendimento do problema e são representativas do que, de fato, circulava no 

debate público à época. 
102 A ESCOLA e a ideologização do ensino. Gazeta do Povo, 02 de dez. de 2014. Disponível em: 

<https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/a-escola-e-a-ideologizacao-do-ensino-

egx3q5xdzzqnlibyoqwxwo4zy>. Acesso em: 20 de jun. de 2018. 
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no espaço de desacordo da discussão, mas cuja concepção perpassa diferentes pressupostos; 

como exemplo, vale mencionar um caso recorrente: a disputa acerca do que seria “pluralismo 

de ideias” ou mesmo “interferência estatal” (DA SILVA, 2019). 

Valores também são elementos socialmente relevantes no processo de leitura do 

estado-de-coisas presente: é a partir do desrespeito ou desvalorização a um determinado Valor 

que atores sociais avaliam o presente e, a partir disso, estabelecem que determinadas 

Circunstâncias são motivadoras o suficiente para colocar em pauta a discussão sobre a 

necessidade de agir, ou mesmo sobre uma ação a ser tomada.  

Passemos, então, a uma breve discussão acerca da conceptualização do ESP enquanto 

uma possibilidade necessária e suficiente. 

 

4.3 Respostas ao Problema Prático: a necessidade e a suficiência iniciais 

A fim de considerar a polêmica como um todo, procuramos depreender a(s) forma(s) que 

diferentes posicionamentos se agrupam, de maneira a possivelmente identificar recorrências de 

argumentos que circulam entre determinados grupos em que há acordo quanto a valores, 

compromissos e posicionamentos minimamente prototípicos em face do espectro político. 

Partindo da premissa de que a discussão se inicia com aqueles que têm a intenção de 

implementar Projetos de Lei inspirados no ESP, daremos início à análise a partir das 

possibilidades interpretativas do recorte do Argumentário concernente ao posicionamento 

favorável. 

Os Objetivos, sustentados pelos Valores socialmente ancorados, junto das 

Circunstâncias Motivadoras e do Meio-Fim, estabelecem uma relação de obrigatoriedade 

quanto à possibilidade ainda não dicotômica103 de implementação do ESP – como podemos ver 

na Figura 11 acima. Ao estabelecer que o Escola Sem Partido tem por Objetivo impedir que 

escolas e universidade se tornem instrumentos de um partido único com visão bastante limitada 

sobre o que seja educação104 e informar professores, pais e alunos dos limites éticos e jurídicos 

da liberdade de ensinar105, em face da Circunstância Motivadora de que as práticas 

professorais no segredo da sala de aula são covardes, antiéticas e ilegais, sendo passíveis de 

 
103 Neste caso, há uma simulação de não dicotomização da discussão. Consideramos pertinente essa suspensão 

pontual do dissenso acerca deste componente para fins analíticos.  
104 CONSTANTINO, Rodrigo. Rodrigo Constantino: O ponto não é tirar totalmente a política das escolas e 

universidades. Jovem Pan, 29 de jan. de 2019. Disponível em: <https://jovempan.uol.com.br/opiniao-jovem-

pan/comentaristas/rodrigo-constantino/rodrigo-constantino-o-ponto-nao-e-tirar-totalmente-a-politica-das-

escolas-e-universidades.html>. Acesso em: 03 de fev. de 2019. 
105 PIMENTEL, Carla. Em defesa de uma escola sem partido. Gazeta do Povo, 09 de dez. de 2014. Disponível 

em: <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/em-defesa-de-uma-escola-sem-partido-

eh7w9pmtod9h4b33rajag145q>. Acesso em: 20 de jan. de 2017. 
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causar danos a alunos e de serem razão para processo106, cria-se momentaneamente a 

aceitabilidade de que tais componentes são suficientes para que a implementação do ESP seja 

um dever diante de tais condições. Isso, inclusive, se sustenta junto do Meio-Fim de que o ESP 

tem condições de reverter o cenário doutrinário da esquerda, o que funciona como um 

licenciador para que esta conexão estabelecida se sustente. 

A argumentação favorável ao ESP, inicialmente, acontece de forma a ocultar a 

contraposição dialética, haja vista que busca desfocar articulações explícitas107 com 

perspectivas outras. Isso reflete, pois, na forma de disposição de Premissas tais como a de que 

os princípios defendidos pelo ESP já existem e não são, portanto, novidade108. Ao valer-se de 

tal proposição, o ator social que argumenta em favor da implementação não assume que tais 

princípios sejam entendidos como aqueles que impõem à realidade a necessidade de 

implementação – no sentido de aumentar os custos da manutenção do espaço escolar –, mas, 

sim, assume se tratar de uma leitura do estado-de-coisas presente que funciona no sentido de 

potencializar uma resposta ao problema. 

Temos aqui, pois, uma proposta que se assume como necessária – isto é, precisa-se 

atingir determinados Objetivos e o ESP é uma escolha indispensável, como podemos observar 

em formulações tais como arrisco dizer que, pensando no longo prazo, não há projeto de lei 

mais importante do que o Escola Sem Partido109 – e suficiente – na medida em que, para 

materializar o estado-de-coisas almejado nos Objetivos, o ESP se faz eficaz para sua realização.  

 

4.4 Das motivações para agir e dos objetivos almejados 

Consideramos pertinente a representação das partes constitutivas do Argumentário de maneira 

a retratar as distintas fases da discussão. Isso se justifica, inclusive, devido à tematização que 

ocupa a esfera pública, ora orientada aos questionamentos acerca do que precisaria ser feito, 

ora se a proposta do ESP deveria ou não ser implementada. 

 
106 NAGIB, Miguel. Mensagem de fim de ano do Escola Sem Partido ao militante disfarçado de professor. Gazeta 

do Povo, 30 de dez. de 2016. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/rodrigo-

constantino/artigos/mensagem-de-fim-de-ano-do-escola-sem-partido-ao-militante-disfarcado-de-professor/>. 

Acesso em: 20 de jan. de 2017. 
107 Importante lembrar que, assumindo que a atividade argumentativa parte de um desacordo, toda Proposta de 

Ação, como possível resposta a um Problema Prático, pressupõe a existência, ainda que implícita, de perspectivas 

concorrentes. 
108 SAUCEDO, Lhuba. Doutrinação esquerdista nas escolas: só não vê quem não quer. Gazeta do Povo, 20 de 

abr. de 2017. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/colunistas/giro-de-opiniao/doutrinacao-

esquerdista-nas-escolas-so-nao-ve-quem-nao-quer-5ma7f50ht8em7kjitts6nx2ut/>. Acesso em: 18 de out. de 2018. 
109 CONSTANTINO, Rodrigo. E ainda tem gente que é contra o Escola Sem Partido... Gazeta do Povo, 12 de jul. 

de 2016.Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/rodrigo-constantino/artigos/e-ainda-tem-gente-que-

e-contra-o-escola-sem-partido/>. Acesso em: 19 de jan. de 2017. 
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A fim de melhor contextualizar a análise a ser empreendida a seguir, é importante 

relembrar de que nos deteremos ao estágio inicial da rede de estruturação da polêmica, como 

expresso na Figura 11 explicitada anteriormente.  

Figura 11 – Problema inicial 

Fonte: elaboração própria 

Haja vista se tratar da fase inicial da discussão, deter-nos-emos aos casos de 

enquadramento do problema com o fito de analisarmos quais são os argumentos mobilizados 

para enquadrar o estado-de-coisas presente como algo negativo e aprimorável e que, portanto, 

demandaria por uma proposta que levasse a uma solução. 

Fonte: elaboração própria 

De maneira a considerar temporalmente quais seriam os argumentos que 

potencialmente circulavam na esfera pública e, junto disso, mapear a progressão da discussão 

no país, podemos assumir que os Argumentos 1, 2 e 3, identificados a partir da leitura do corpus, 

são potenciais candidatos a preencher a posição de argumentos que constituíam o início da 

Figura 14 – Argumentos de enquadramento do problema 



118 

 

discussão acerca dos problemas educacionais – todos eles argumentos instrumentais de 

raciocínio prático.  

Primeiramente nos deteremos em explicitar, brevemente, como os elementos do 

diagrama funcionam no sentido de representar as dinâmicas que constituem este ponto do 

Argumentário. Ao olharmos mais detidamente os argumentos que constituem os Objetivos e 

as Circunstância Motivadoras da argumentação favorável ao ESP quando da iminência de 

sua transição a um estatuto de Projeto de Lei, é possível identificarmos, em nosso corpus, 3 

argumentos; argumentos estes que, na Figura 14 acima, representam o estágio primário da 

constituição da polêmica110. Esses argumentos – ‘Argumento da modelagem de mentes’, 

‘Argumento do abuso docente’, e ‘Argumento da hegemonia esquerdista na educação’ – são 

candidatos à posição daqueles responsáveis pelo enquadramento do problema acerca das 

alternativas de ação para a solução daquilo que favoráveis ao ESP assumiram como um 

problema a ser debatido. 

Esses argumentos, em conjunto, são orientados à defesa de um posicionamento 

favorável ao ESP, de modo que, articulados entre si, compõem as motivações inicialmente 

apresentadas para justificar posteriores posicionamentos que culminariam na proposta de Lei. 

Isso estabelecido, é possível identificarmos discursos que se posicionam de maneira contrária 

à proposta original e que passam a refutar a perspectiva que perpassa a leitura do estado-de-

coisas presente até então em foco.  

Dessa maneira, podemos observar, na Figura 15 a seguir, os argumentos mobilizados 

em vermelho, que são representativos de uma discursividade contrária ao ESP e que funcionam 

de maneira a refutar os argumentos mobilizados pelos atores sociais favoráveis ao Movimento. 

Esse é, inclusive, um aspecto característico da argumentação contrária ao ESP: trata-se de uma 

argumentação refutativa, uma vez que não se caracteriza por uma atividade que visa à criação 

de um objeto de tematização em si, mas que busca atacar um posicionamento estabelecido a 

partir de desacordos epistêmicos.  

Isso posto, vejamos, a seguir, a disposição dos argumentos no diagrama da Figura 15 

e, na sequência, passemos à análise dos argumentos. 

 
110 Cada argumento será mais detidamente analisado na sequência.  
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Fonte: elaboração própria 

 

Figura 15 – Argumentos de enquadramento e de refutação do enquadramento do problema 
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4.4.1 Do enquadramento do problema: entre o estabelecimento de premissas e os objetivos 

Ao realizarmos uma análise prelimitar, foi possível observarmos que determinados marcos 

temporais e eventos da história recente de nosso país exerciam influência sobre as 

possibilidades de recorte e de enquadramento das instâncias argumentativas referentes ao 

ESP111. Além disso, ao nos debruçarmos sobre o desafio de estruturar visualmente o 

Argumentário que subjaz à polêmica, foi constatada a necessidade de considerar 

temporalidade como um fator condicionante da mobilização de argumentos em nível sistêmico, 

bem como de considerar de que maneira as argumentações favoráveis e contrárias se 

relacionavam entre si no desenvolver da discussão.  

Ao longo de seu processo de criação, desenvolvimento e ocupação do espaço de debate 

público, o Escola Sem Partido transitou do estatuto de um simples movimento com a adesão de 

alguns pais e responsáveis para um Projeto com estatuto de Lei, tendo passado também pelo 

estágio de uma Associação – igualmente estabelecida por Miguel Nagib, em 2015, à época 

Procurador do Estado de São Paulo. Nestes momentos iniciais da discussão que passaria a 

ocupar a arena de disputa pública, atores sociais ecoavam argumentos filiados a uma mesma 

discursividade e que tinham um traço comum no que diz respeito à leitura do estado-de-coisas 

presente em relação à educação brasileira: havia a necessidade de mudança.  

Como veiculado em editorial da Gazeta do Povo, em 2014112, a ideologização no 

ensino e a doutrinação política em sala de aula tomaram uma dimensão que não nos permite 

mais ignorar o problema, além de que as tentativas de submeter a educação a um pensamento 

único estariam intimamente associadas aos dizeres e princípios de Gramsci, pensador cujos 

ensinamentos estariam sendo enxertados na educação brasileira por meio dos pensamentos de 

Paulo Freire. Veiculado pelo mesmo jornal e com um intervalo de menos de uma semana, um 

artigo de opinião113, de autoria de Carla Pimentel – então vereadora em Curitiba pelo PSC –, 

tece críticas ao editorial em alguns pontos, mas acaba por partir das mesmas motivações, tais 

como o – suposto – problema da instrumentalização do ensino para fins políticos e ideológicos, 

o espetáculo antirrepublicano do aparelhamento político e ideológico do sistema de ensino, ou 

ainda burocratas e professores que usurpam o direito que temos de dizer aos nossos filhos o 

que é certo e o que é errado em matéria de moral.  

 
111 Isso foi discutido mais detalhadamente no Capítulo 1 desta dissertação.  
112 A ESCOLA e a ideologização do ensino. Gazeta do Povo, 02 de dez. de 2014. Disponível em: 

<https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/a-escola-e-a-ideologizacao-do-ensino-

egx3q5xdzzqnlibyoqwxwo4zy>. Acesso em: 20 de jun. de 2018. 
113 PIMENTEL, Carla. Em defesa de uma escola sem partido. Gazeta do Povo, 09 de dez. de 2014. Disponível 

em: <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/em-defesa-de-uma-escola-sem-partido-

eh7w9pmtod9h4b33rajag145q>. Acesso em: 20 de jan. de 2017. 
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Ancorados em dizeres como estes acima, bem como em outros a serem explicitados 

posteriormente, podemos, inicialmente, depreender os seguintes argumentos como centrais ao 

enquadramento do problema: 

1 Argumento da modelagem de mentes [raciocínio prático] 

Premissa Circunstancial: Os professores ocultam dos pais e da sociedade o processo 

intencional de modelagem de mentes. 

Premissa de Objetivo: Os estudantes devem estar informados acerca dos deveres dos 

professores na sala de aula. 

Premissa Meio-Fim: O ESP descortinará o processo de ocultação de modelagem de mentes, 

deixando os alunos informados acerca dos deveres docentes em sala de aula. 

Tese: O ESP deve ser implementado. 

 

2 Argumento do abuso docente [raciocínio prático] 

Premissa Circunstancial 1: Há abusos docentes recorrentes em sala de aula que infringem a 

Constituição no tocante à liberdade de consciência e crença.  

Premissa Circunstancial 2: Pais e alunos se silenciam diante da percepção de abusos por medo 

de constrangimentos e perseguições. 

Premissa de Objetivo: Não haver desrespeito à Constituição no que diz respeito à liberdade de 

consciência e crença.  

Premissa Meio-Fim: O ESP como lei garante que se possa exigir o que diz a Constituição, 

levando a um estado em que os constrangimentos e as perseguições sejam eliminados.  

Tese: O ESP deve ser implementado. 

 

3 Argumento da hegemonia esquerdista na educação [raciocínio prático] 

Premissa Circunstancial 1: Há uma hegemonia de esquerda nas escolas e universidades 

brasileiras. 

Premissa Circunstancial 2: A esquerda realiza um processo de doutrinação ideológica. 

Premissa de Objetivo: Deve haver pluralidade ao longo de todos os estágios da educação. 

Premissa Meio-Fim: O ESP garante que haja mais pluralidade nas escolas e nas universidades 

brasileiras, freando o processo de doutrinação ideológica.  

Tese: O ESP deve ser implementado. 

Ao longo de nossa análise, o Argumento 1 passou a ser um candidato ao 

Argumentário dada sua sistematicidade que se ancora na discursividade circulante entre os 

atores favoráveis de que professores são figuras que tiram proveito da figura do discente. Além 

dos casos anteriormente mencionados, é possível identificarmos instâncias textuais que 

contribuem para a sustentação de tal posicionamento também em 2016, quando a discussão já 

caminhava em direção à deliberação do Projeto em si. Constantino, em um texto publicado, à 
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época, em seu blog114, reitera sua indignação para com aqueles que discordam da urgência da 

implementação de tal projeto, em especial em relação àqueles que concordam com as 

motivações, mas que não estão de acordo com os meios propostos pelo Projeto para solucionar 

tais problemáticas. Assim, de modo a avaliar a proposta ao mesmo tempo em que reforça a 

importância do enquadramento dos problemas listados até então, Constantino salienta a 

intenção de impedir o avanço de supostos abusos por parte de docentes, mostrando aos alunos 

e pais os direitos que eles têm contra um militante desses disfarçado de professor, reiterando 

ainda que não dá mais para aceitar passivamente tanta doutrinação ideológica, que ajuda a 

transformar nossos alunos em marionetes socialistas. 

É elemento circulante nesta discursividade que professores são figuras cujos interesses 

são atravessados pela conveniência pessoal e, mais recorrentemente, por interesses associados 

à esquerda – não raro denominada como comunista. Ademais, é importante ressaltarmos o 

porquê de tais associações serem vistas como legitimadoras de tais posicionamentos. O Escola 

Sem Partido, como apresentado por seu idealizador, bebe de fontes outras, ao redor do globo, 

que têm insistido na ideia de que a educação deveria despir-se de certas formas de 

conhecimentos, abordagens ou metodologias que podemos assumir como uma forma de 

letramento crítico e científico; insiste, assim, em um mecanismo de ensino que, grosso modo, 

serve aos princípios do mercado. Dessa forma, utilizar-se de uma estratégia de incitação ao 

antigo anticomunismo, que data dos anos 1930 e 1960 no Brasil, acaba por ser uma estratégia 

de legitimação de tais falas, que se veem sustentadas no assombro de um suposto inimigo das 

instituições democráticas e que circula fortemente na discursividade da atual onda 

ultraconservadora. Isso fica ainda mais evidente em instâncias textuais do idealizador do ESP; 

nas palavras de Nagib115, como os principais beneficiários dessa prática antiética e ilícita 

[aulas para fins de cooptação ideológica, política e partidária] são os políticos, os partidos e 

as organizações de esquerda, é natural que eles se oponham à proposta do ESP, já que ela 

ameaça o funcionamento da máquina de propaganda ideológica instalada, gramscianamente, 

no sistema de ensino. Estes dizeres constituem a Premissa Circunstancial de que haveria uma 

intencionalidade por parte dos professores e que, uma vez que se trata de algo indesejável, 

caberia, portanto, intervenção. 

 
114 CONSTANTINO, Rodrigo. E ainda tem gente que é contra o Escola Sem Partido…. Gazeta do Povo, 12 de 

jul. de 2016. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/rodrigo-constantino/artigos/e-ainda-tem-gente-

que-e-contra-o-escola-sem-partido/>. Acesso em: 19 de jan. de 2017. 
115 NAGIB, Miguel. O Escola sem Partido e seus inimigos. Gazeta do Povo, 26 de jul. de 2016. Disponível em: 

<http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/o-escola-sem-partido-e-seus-inimigos-

7z8wdjo5b8af27otsh8xx98un>. Acesso em: 20 de jan. de 2017. 
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2 Argumento do abuso docente [raciocínio prático] 

Premissa Circunstancial 1: Há abusos docentes recorrentes em sala de aula que infringem a 

Constituição no tocante à liberdade de consciência e crença.  

Premissa Circunstancial 2: Pais e alunos se silenciam diante da percepção de abusos por medo 

de constrangimentos e perseguições. 

Premissa de Objetivo: Não haver desrespeito à Constituição no que diz respeito à liberdade de 

consciência e crença.  

Premissa Meio-Fim: O ESP como lei garante que se possa exigir o que diz a Constituição, 

levando a um estado em que os constrangimentos e as perseguições sejam eliminados.  

Tese: O ESP deve ser implementado. 

O Argumento 2 explicitado acima segue na mesma esteira do argumento anterior, 

assumindo, porém, uma perspectiva sutilmente distinta. Ao passo que o Argumento 1 pode ser 

lido como um argumento que visa a explicitar certas práticas que podem ser entendidas como 

problemáticas e indesejáveis, o Argumento 2 funciona no sentido de (i) buscar apoio em outra 

ordem jurídica, de maneira a barrar possíveis refutações quanto a possibilidades alternativas de 

lidar com situações tais como aquelas negativamente avaliadas – como em casos que afirmam 

haver abertura para que pais e alunos participem ativamente do processo educativo e, portanto, 

pudessem questionar casos entendidos como abusivos – e, a partir disso, (ii) legitimar a 

pertinência de se considerar a implementação de um Projeto como o ESP – que, em último caso, 

é visto como um mecanismo de viabilizar aquilo que constitui os dizeres da Constituição. Para 

distanciar-se de discursividades que legitimam que tais situações devam ser resolvidas 

localmente nas instituições de ensino (e, portanto, sem envolver a justiça)116, este argumento 

parte de Premissas como as de que tais atitudes devem ser enquadradas como crime – uma vez 

que estariam no sentido contrário àquilo expresso pela Constituição –, além de que, mesmo nos 

casos com potencial de resolução mais simples, haveria, então, um processo subjacente de 

sanções e constrangimentos daqueles que ousassem lançar luz a tais problemáticas. 

A primeira Premissa mobilizada, “há abusos docentes recorrentes em sala de aula que 

infringem a Constituição no tocante à liberdade de consciência e crença”, foi reconstruída a 

partir de enunciados tais como a lei é necessária para que todos saibam o que diz a 

Constituição, e ninguém tenha medo de exigir que ela seja obedecida117, em breve, a 

 
116 Isso pode ser identificado localmente em instâncias textuais de atores sociais contrários às propostas do ESP, 

como no caso do artigo “Escola Sem Partido: Doutrinação comunista, Coelho da Páscoa e Papai Noel”, de 

Sakamoto, ou mesmo na discursividade do endogrupo, como no editorial da Gazeta do Povo, de 2014, mencionado 

anteriormente.   
117 PIMENTEL, Carla. Em defesa de uma escola sem partido. Gazeta do Povo, 09 de dez. de 2014. Disponível 

em: <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/em-defesa-de-uma-escola-sem-partido-

eh7w9pmtod9h4b33rajag145q>. Acesso em: 20 de jan. de 2017. 
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Constituição estará sendo respeitada – ou invocada – em todas as salas de aula118, além de 

ameaças sob a forma de uma tentativa de emulação de uma carta, como formulada também por 

Nagib: a cada dia mais gente fica sabendo quem você é e o que você faz no segredo das salas 

de aula. E o que é pior: essas pessoas já entenderam que aquelas práticas, além de covardes e 

antiéticas, são ilegais, o que significa que você pode acabar tomando um processo nas costas 

caso venha a causar algum dano, material ou moral, a qualquer dos seus alunos119.  

De forma adversa, haja vista a projeção de contra-expectativa devido a uma atitude 

distinta daquela esperada em situações de reconhecimento e identificação de algo ilegítimo, a 

segunda Premissa mobilizada, “pais e alunos se silenciam diante da percepção de abusos por 

medo de constrangimentos e perseguições”, não só reforça a importância de considerar tais 

informações como relevantes para o enquadramento do problema a ser solucionado, como 

também dá um passo em direção ao estabelecimento dos Objetivos do Projeto como um todo: 

informar os estudantes daquilo que já é, ou que ao menos deveria ser, de conhecimento de todos 

acerca dos direitos constitucionais. Esta Premissa 2 se sustenta em proposições tais como esses 

[pais], ao perceberem abusos, quase sempre silenciam, a pedido dos próprios filhos, para não 

expô-los a constrangimentos e perseguições, de Carla Pimentel120, além de operacionalizar os 

primeiros passos em direção àquilo que o Projeto supostamente objetiva, observáveis em 

proposições tais como por isso a lei é necessária: para que todos saibam o que diz a 

Constituição, e ninguém tenha medo de exigir que ela seja obedecida. O nome disso é 

cidadania, também de Pimentel, ou ainda em breve, a Constituição estará sendo respeitada – 

ou invocada – em todas as salas de aula121, como mencionado anteriormente, contribuindo, 

assim para a reconstrução da Premissa Meio-Fim, que legitima a movimentação em direção à 

proposta de implementar o ESP. 

3 Argumento da hegemonia esquerdista na educação [raciocínio prático] 

Premissa Circunstancial 1: Há uma hegemonia de esquerda nas escolas e universidades 

brasileiras. 

 
118 NAGIB, Miguel. O Escola sem Partido e seus inimigos. Gazeta do Povo, 26 de jul. de 2016. Disponível em: 

<http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/o-escola-sem-partido-e-seus-inimigos-

7z8wdjo5b8af27otsh8xx98un>. Acesso em: 20 de jan. de 2017. 
119 NAGIB, M. Mensagem de fim de ano do Escola Sem Partido ao militante disfarçado de professor. Gazeta do 

Povo, 30 de dez. de 2016. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/rodrigo-

constantino/artigos/mensagem-de-fim-de-ano-do-escola-sem-partido-ao-militante-disfarcado-de-professor/>. 

Acesso em: 20 de jan. de 2017. 
120 PIMENTEL, Carla. Em defesa de uma escola sem partido. Gazeta do Povo, 09 de dez. de 2014. Disponível 

em: <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/em-defesa-de-uma-escola-sem-partido-

eh7w9pmtod9h4b33rajag145q>. Acesso em: 20 de jan. de 2017. 
121 NAGIB, Miguel. O Escola sem Partido e seus inimigos. Gazeta do Povo, 26 de jul. de 2016. Disponível em: 

<http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/o-escola-sem-partido-e-seus-inimigos-

7z8wdjo5b8af27otsh8xx98un>. Acesso em: 20 de jan. de 2017. 
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Premissa Circunstancial 2: A esquerda realiza um processo de doutrinação ideológica. 

Premissa de Objetivo: Deve haver pluralidade ao longo de todos os estágios da educação. 

Premissa Meio-Fim: O ESP garante que haja mais pluralidade nas escolas e nas universidades 

brasileiras, freando o processo de doutrinação ideológica.  

Tese: O ESP deve ser implementado. 

O Argumento 3 pode ser considerado um dos pilares da argumentação favorável ao 

ESP com um todo. Ao analisarmos os textos que constituem o corpus, podemos observar que é 

um argumento altamente recorrente e produtivo, na medida em que é uma forma de racionalizar 

as motivações de uma determinada comunidade e que pode instanciar-se das mais diversas 

maneiras. Esse argumento pode ser observado em instâncias que datam de 2014 – como em a 

ideologização no ensino e a doutrinação política em sala de aula tomaram uma dimensão que 

não nos permite mais ignorar o problema122 –, bem como em artigos que datam de 2017, de 

autoria de Lhuba Saucedo – tal qual Como esperar que a maioria dos professores, sabidamente 

de esquerda, reconheça o fenômeno da doutrinação ideológica nas escolas e universidades, 

que eles mesmos estão a promover?123 –, ou ainda em momentos mais recentes, como em um 

artigo que data de 2019, de autoria de Constantino: a esquerda pretende substituir isso [as artes 

liberais] por uma mesa de bar, na melhor das hipóteses, ou num processo cruel de doutrinação 

ideológica, na mais provável delas124. Como mostrado no Capítulo 1 desta dissertação, os 

acontecimentos políticos da história recente de nosso país, em especial a transição entre as 

figuras que ocuparam a posição de presidência, têm demonstrado ser um fator preponderante 

para a demarcação das formas de abordagem de temas sensíveis como o ESP, haja vista refletir 

significativamente na maneira como instâncias legais dão maior ou menor atenção e 

credibilidade aos dizeres de diferentes posicionamentos da polêmica. 

Isso posto, passemos, a seguir, para a análise individual dos argumentos que 

constituem o enquadramento do problema do posicionamento favorável ao ESP. 

 

 
122 A ESCOLA e a ideologização do ensino. Gazeta do Povo, 02 de dez. de 2014. Disponível em: 

<https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/a-escola-e-a-ideologizacao-do-ensino-

egx3q5xdzzqnlibyoqwxwo4zy>. Acesso em: 20 de jun. de 2018. 
123 SAUCEDO, Lhuba. Doutrinação esquerdista nas escolas: só não vê quem não quer. Gazeta do Povo, 20 de 

abr. de 2017. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/colunistas/giro-de-opiniao/doutrinacao-

esquerdista-nas-escolas-so-nao-ve-quem-nao-quer-5ma7f50ht8em7kjitts6nx2ut/>. Acesso em: 18 de out. de 2018. 
124 CONSTANTINO, Rodrigo. Rodrigo Constantino: O ponto não é tirar totalmente a política das escolas e 

universidades. Jovem Pan, 29 de jan. de 2019. Disponível em: <https://jovempan.uol.com.br/opiniao-jovem-

pan/comentaristas/rodrigo-constantino/rodrigo-constantino-o-ponto-nao-e-tirar-totalmente-a-politica-das-

escolas-e-universidades.html>. Acesso em: 03 de fev. de 2019. 
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4.4.1.1 Das especificidades dos argumentos: estabelecendo o estado-de-coisas presente 

Debruçar-nos-emos agora sobre as especificidades dos argumentos que constituem o 

enquadramento do problema. Para isso, trabalharemos mais detalhadamente sobre os textos a 

partir dos quais reconstruímos os argumentos que fazem parte do Argumentário. Ainda que 

trechos e recortes relevantes sejam trazidos para o nível do texto e, portanto, para a análise, 

recomendamos a leitura dos textos na íntegra para que as etapas a seguir sejam mais 

proficuamente depreendidas125. 

 

1 Argumento da modelagem de mentes 

Para a reconstrução deste argumento, utilizamo-nos de excertos dos seguintes textos do corpus: 

“Em defesa de uma escola sem partido”, de Carla Pimentel – texto 2 do anexo; 

“E ainda tem gente que é contra o Escola Sem Partido…”, de Rodrigo Constantino – texto 5 do 

anexo; 

“O Escola sem Partido e seus inimigos”, de Miguel Nagib – texto 7 do anexo; 

“Programa Escola sem Partido acaba com cooptação da esquerda”, de Miguel Nagib – texto 13 

do anexo; 

“Mensagem de fim de ano do escola sem partido ao militante disfarçado de professor”, de 

Miguel Nagib – texto 16 do anexo; e 

“Doutrinação esquerdista nas escolas: só não vê quem não quer”, de Lhuba Saucedo – texto 18 

do anexo. 

Para darmos início à análise, reproduzimos abaixo o argumento reconstruído a partir 

dos enunciados extraídos dos textos acima, bem como sua diagramação: 

1 Argumento da modelagem de mentes [raciocínio prático] 

Premissa Circunstancial: Os professores ocultam dos pais e da sociedade o processo 

intencional de modelagem de mentes. 

Premissa de Objetivo: Os estudantes devem estar informados acerca dos deveres dos 

professores na sala de aula. 

Premissa Meio-Fim: O ESP descortinará o processo de ocultação de modelagem de mentes, 

deixando os alunos informados acerca dos deveres docentes em sala de aula. 

Tese: O ESP deve ser implementado. 

 Fonte: elaboração própria 

 
125 No início de cada subseção, serão listados quais os textos a serem referenciados. 

Figura 16 – Argumento da modelagem de mentes 
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Ao longo da construção da polêmica e de seu estabelecimento na esfera pública, é 

possível depreender a recorrência de uma discursividade que entende o docente como figura 

central do processo de “modelagem de mentes”. Isso, por seu turno, consistiria em um 

mecanismo, em maior ou menor grau, intencional por parte do docente e cujo fim máximo seria 

o de tirar proveito da inocência de estudantes com o fito de alcançar objetivos de ordem 

ideológico-político-partidária. A “modelagem de mentes” seria um suposto mecanismo de 

inculcar nos alunos determinados valores e pontos de vista que funcionassem no sentido de 

angariar adeptos ao que defensores do ESP assumem como a esquerda do espectro político – 

não raro, uma esquerda supostamente radical e autoritária. Reproduzimos a seguir alguns casos 

a partir dos quais podemos depreender os componentes do argumento, além de sustentar essa 

leitura da realidade. 

(9) É preciso deixar claro que o nosso projeto não prescreve absolutamente nenhuma 

interferência estatal. O que ele determina é que professores, estudantes e pais sejam 

informados e educados sobre os limites éticos e jurídicos da liberdade de ensinar. Que 

limites são esses? De um lado, a vulnerabilidade do educando e sua liberdade de 

consciência e de crença; de outro, o princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa 

do Estado. Conhecendo esses limites, os professores tenderão a respeitá-los; e, se não os 

respeitarem, os estudantes e seus pais saberão o que fazer. Será isso “interferência estatal”? 

– “Em defesa de uma escola sem partido”, Carla Pimentel. 

O excerto acima acaba fazendo referência à discursividade contrária ao ESP que 

ganhava maior espaço à época, de modo a reiterar que a proposta não seria uma interferência 

estatal. Ainda que isso seja algo a ser mais detalhadamente trabalhado adiante, vale destacar 

esta estratégia de minar a refutação do discurso contrário: ao mesmo tempo em que Pimentel 

desqualifica uma possível resistência circulante no discurso contrário ao ESP, a argumentadora 

acaba também por recorrer a uma qualificação da proposta. Haja vista a possibilidade de 

identificação de posicionamentos contrários ao ESP que defendem que a proposta seria uma 

intervenção desnecessária e possivelmente danosa, seria possível inferir, portanto, que a 

proposta que parte de tais premissas seria igualmente desnecessária ou mesmo inválida.  

Isso posto, o movimento de Pimentel acaba por reforçar a validade de que o ESP não 

seria uma intervenção estatal e, em seguida, por reforçar quais seriam de fato os objetivos a 

serem alcançados. Estes, inclusive, podem ser reformulados da maneira a seguir de forma a 

contribuir para a reconstrução da Premissa Meio-Fim do Argumento 1: 

▪ Ele [o projeto] determina que professores, estudantes e pais sejam 

informados e educados sobre os limites éticos e jurídicos da liberdade de 

ensinar.  

▪ [O projeto informa sobre] a vulnerabilidade do educando e sua liberdade de 

consciência e de crença. 
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▪ [O projeto informa sobre] o princípio da neutralidade política, ideológica e 

religiosa do Estado. 

O texto em (9) nos permite ainda identificar uma estratégia de inversão do ônus da 

prova. Ao finalizar o parágrafo com uma pergunta retórica – ainda que orientada a um auditório 

possivelmente já em acordo com os valores compartilhados pela argumentadora –, Pimentel 

atribui à discursividade outra a possível necessidade de reenquadrar tais formas de entender a 

realidade como algo que fosse, de fato, uma intervenção. Para tal, é relevante destacarmos que 

a própria ideia de “intervenção estatal” só é encarada como algo negativo a partir de uma rede 

de valores e compromissos que entendem o ambiente escolar como autônomo o suficiente para 

ser capaz de gerir os eventos que ocorrem nos limites de sua competência enquanto instituição. 

É preciso reconhecer um acordo mínimo quanto a isso para que ambas as perspectivas – 

favorável e contrária – assumam que a intervenção do estado seja algo pouco desejável e que, 

portanto, ambas passem a disputar o que seria de fato uma intervenção e, assim, distanciarem-

se disso. 

No excerto (10) a seguir, podemos observar como o argumentador parte de um 

exemplo para concluir que o ESP seja um fim último para solucionar o problema da suposta 

doutrinação no ambiente da escola e, mais detidamente, reforçar qual seria o objetivo do 

Movimento e do(s) Projeto(s) de Lei: 

(10) Vejam um dos tantos exemplos esdrúxulos, que infelizmente se replicam país afora, 

impondo aos alunos uma visão de mundo tacanha, partidária, completamente equivocada: 

COLÉGIO ESTADUAL PREFEITO JOAQUIM DA SILVA MAFRA - GUARATUBA / PR 

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA - TRABALHO COMPLEMENTAR 

PROFESSOR:  

TURMA: SEGUNDO ANO B 

ALUNO: Nº  

 

1. Em vosso entendimento, qual seria a melhor opção para erradicar a corrupção dentro do Brasil? 

Justifique. 

 

2. Percebendo o grande “Rebuliço Democrático” que o Brasil está vivendo, proponha em qual área 

está necessitando maior investimento. Explique. 

 

3. Olhando a frase de Maquiavel “os fins justificam os meios” explique está [sic] frase e procure 

identificá-la com o período atual que o nosso país está vivendo. 

 

4. O neoliberalismo no Brasil atual procura derrubar qualquer iniciativa do pobre transformar a sua 

própria vida. Escreva a partir de quando o Brasil começou a viver o Neoliberalismo e qual a saída 

para esta ideologia de mercado. Comente a sua resposta.  

 

5. No período em que ficou no poder, Fernando Henrique Cardoso, iniciou o Estado Mínimo no 

Brasil. Como ele fez isso? Por que? 

 

6. Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo não tendo nenhum curso universitário, foi o presidente que 

mais criou centros universitários e centros técnicos em nosso país. Por que investir na educação em 

nosso país? Qual será a melhor opção para realmente existir uma educação de qualidade no Brasil? 
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É exatamente esse tipo de abuso que queremos impedir, mostrando aos alunos e pais os 

direitos que eles têm contra um militante desses disfarçado de professor. Quem sabe que 

esse tipo de absurdo se repete pelo país todo tem a obrigação de lutar pelo Escola Sem 

Partido. Chega! Não dá mais para aceitar passivamente tanta doutrinação ideológica, que 

ajuda a transformar nossos alunos em marionetes socialistas. Arrisco dizer que, pensando 

no longo prazo, não há projeto de lei mais importante do que o Escola Sem Partido. – “E 

ainda tem gente que é contra o Escola Sem Partido…”, Rodrigo Constantino. 

A partir de uma avaliação aplicada no contexto de uma disciplina de Sociologia no 

Ensino Médio, Constantino qualifica o contexto atual como indesejável, o que fica evidente 

pela formulação a partir de vocábulos como “exemplos esdrúxulos”, “visão de mundo tacanha” 

e “esse tipo de abuso”. A partir disso, seria possível, portanto, legitimar uma decisão por mudar 

a realidade com a finalidade de impedir que o estado-se-coisas futuro seja propício à existência 

de um contexto em que uma avaliação como aquela seja aplicada.  

Partindo da qualificação de tal caso como um abuso, Constantino, então, explicita qual 

seria um dos objetivos do ESP, o que nos permite reconstruir o raciocínio que contribui para a 

formulação da Premissa de Objetivo do Argumento 1: 

▪ É exatamente esse tipo de abuso [avaliação de sociologia] que queremos 

impedir, mostrando aos alunos e pais os direitos que eles têm contra um 

militante desses disfarçado de professor. 

Baseado no pressuposto de que determinadas perguntas supostamente teriam o poder 

de fazer com que alunos se tornem marionetes que funcionam com objetivos político-partidários 

da esquerda e de que a esquerda é algo indesejável, o argumentador se vê legitimado, portanto, 

a tecer um comentário de caráter avaliativo, afirmando que “não há projeto de lei mais 

importante do que o Escola Sem Partido”, contribuindo, assim, para o argumento de que o ESP 

tem, de fato, condições de barrar esse aspecto negativo e indesejável que constitui o estado-de-

coisas presente – isso aponta, inclusive, para a Premissa Meio-Fim, já debatida anteriormente. 

Os trechos (11), (12) e (13) a seguir, todos de autoria de Nagib, são pertinentes para 

analisarmos especialmente como a figura docente é representada em determinados momentos, 

além de identificar o estabelecimento dos Objetivos propostos pelo ESP em função inclusive 

desse modo de representação do professor, recorrendo a uma fonte que goza de especial 

destaque, haja vista se tratar do idealizador do Movimento no país.  

(11) Eis o motivo dos ataques: as esquerdas perceberam – e com razão – que, se os projetos 

forem aprovados e os cartazes, afixados nas salas de aula, os estudantes estarão 

permanentemente informados sobre a existência desses deveres e dos direitos que lhes 

correspondem; e muitos não aceitarão que eles sejam violados, o que vai acabar criando 

sérias dificuldades para os professores que usam suas aulas para fins de cooptação 

ideológica, política e partidária. – “O Escola sem Partido e seus inimigos”, Miguel Nagib. 
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(12) A mais importante observação a ser feita sobre a proposta é que ela não cria para os 

professores nenhuma obrigação que já não exista: todos os deveres explicitados no cartaz 

cuja afixação nas salas de aula está prevista no projeto decorrem da Constituição  liberdade 

de consciência e de crença dos alunos; liberdade de aprender e de ensinar; neutralidade 

política, ideológica e religiosa do Estado; pluralismo de ideias  e da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos (CADH), tratado internacional com força de lei no Brasil, que 

reconhece o direito exclusivo dos pais sobre a educação religiosa e moral de seus filhos. 

Se esses deveres existem  e desafio qualquer um a provar o contrário , os estudantes têm 

direito de saber. Informá-los é o principal objetivo do projeto. – “Programa Escola sem 

Partido acaba com cooptação da esquerda”, Miguel Nagib. 

 

(13) Tudo indica que não será um ano muito tranquilo para politiqueiros como você. O 

problema é que, graças em parte ao trabalho realizado pelo Escola sem Partido ‒ que você 

tanto odeia quanto teme ‒, a doutrinação ideológica e a propaganda política e partidária em 

sala de aula estão se tornando uma atividade de alto risco. A cada dia mais gente fica 

sabendo quem você é e o que você faz no segredo das salas de aula. E o que é pior: essas 

pessoas já entenderam que aquelas práticas, além de covardes e antiéticas, são ilegais, o 

que significa que você pode acabar tomando um processo nas costas caso venha a causar 

algum dano, material ou moral, a qualquer dos seus alunos. – “Mensagem de fim de ano 

do escola sem partido ao militante disfarçado de professor”, Miguel Nagib. 

Devemos chamar atenção ao fato de que a figura do professor é reiteradamente 

formulada como um algoz. A este ator social é atribuída a capacidade de violar, de adentrar 

espaços que não lhe cabem, de maneira a suscitar no auditório uma leitura que possivelmente 

remonte a contextos outros associados à violação e que, portanto, atravessaria a concepção 

daquele ator social como alguém que deve ser punido por suas atitudes e atividades.  

Isso fica ainda mais evidente ao considerarmos a forma como o argumentador cria 

categorias a partir das quais legitima suas proposições. No trecho (11), podemos observar a 

formulação sérias dificuldades para os professores que usam suas aulas para fins de cooptação 

ideológica, política e partidária, de maneira que nos é possível inferir, assim, haver também 

professores que não usam o espaço de suas aulas para supostamente empreender tais atividades. 

Haja vista o Objetivo do ESP ser o de supostamente informar pais de alunos da existência de 

determinados limites, podemos concluir, portanto, que a atividade docente, aqui, pode ser 

entendida como condicionada à identificação, à categorização e à avaliação de qualquer outro 

ator que circunda o seu cotidiano, estando este, portanto, submetido à posição de um ator que 

deve materializar as expectativas e os desejos alheios. Assim, temos a concretização de um 

modelo de relação professor-aluno puramente mecanicista e, não raro, mercadológica. 

Levando em conta que o professor é representado como um agente que trabalha em 

função dos valores da esquerda e que esses são indesejáveis, bem como de modo a legitimar a 

pertinência do ESP como possível mecanismo para barrar tal empreendimento – como podemos 
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observar no excerto (11) –, podemos depreender uma formulação tal qual segue para a 

reconstrução da Premissa de Objetivo do Argumento 1: 

▪ As esquerdas perceberam que os estudantes estarão permanentemente 

informados sobre a existência desses deveres e dos direitos que lhes 

correspondem. 

Os trechos (12) e (13) podem ser lidos conjuntamente no sentido de que partem de 

acordos semelhantes ao caso anterior – isto é, assumem o professor como um algoz abusador 

dos direitos alheios –, mas que dão especial ênfase ao aparato legal por trás das motivações do 

Movimento. O excerto em (12) é dedicado especialmente ao estabelecimento de paralelos 

importantes para a leitura da proposta do ESP enquanto Projeto de Lei: uma vez que o ESP se 

constitui em um meio para a concretização dos dizeres da Constituição e da CADH, por 

extensão, não haveria por que não ser plausível a possibilidade de aprovação de tal Projeto. 

Essa dinâmica reverbera, inclusive, nos dizeres incisivos e até mesmo agressivos do excerto 

(13), em que o argumentador projeta um estado-de-coisas futuro em que o professor abusador 

poderia responder judicialmente por suas ações e isso, uma vez que se trata de algo possível a 

partir do trabalho empreendido pelo ESP, é construído como uma Consequência Positiva da 

implementação do Projeto. Esse movimento acaba por legitimar a consistência da Proposta 

como Projeto de Lei, ao mesmo tempo que nos permite reconstruir a Premissa Meio-Fim do 

Argumento 1 a partir das seguintes reformulações: 

▪ Informar [os estudantes acerca dos deveres dos professores] é o principal 

objetivo do projeto. 

▪ Essas pessoas já entenderam que aquelas práticas, além de covardes e 

antiéticas, são ilegais, o que significa que você pode acabar tomando um 

processo nas costas caso venha a causar algum dano, material ou moral, a 

qualquer dos seus alunos. 

Essa leitura se justifica na medida em que a possibilidade de responder judicialmente 

por tais atitudes caracterizaria o ato de descortinar, de trazer à tona aquilo que, para essa 

discursividade, seria um mecanismo de modelagem da mente dos alunos. 

Por fim, o excerto (14) endereça mais explicitamente o que constitui a Premissa 

Circunstancial do Argumento 1: 

(14) Como esperar que a maioria dos professores, sabidamente de esquerda, reconheça o 

fenômeno da doutrinação ideológica nas escolas e universidades, que eles mesmos estão a 

promover? O filósofo René Guénon dizia que ser invisível é da essência do poder. E não 

há poder maior do que o de subjugar consciências sem que elas percebam. Ora, sendo 

assim, é claro que os professores, bem como todos os comprometidos com “a causa”, 

reagirão contra o Escola Sem Partido, invertendo os polos entre censores e censurados ao 

dizerem que eles é que são os perseguidos (pela simples afixação de cartazes elucidando 

direitos e deveres já existentes no nosso ordenamento jurídico... Pois é!), e negando 

terminantemente a existência da dita doutrinação, apesar dela já ter sido comprovada em 

incontáveis relatos. Fazem isso seja porque não querem entregar os principais redutos de 
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formação de “cidadãos conscientes” (traduzindo: militância) – e nesse caso estão a ocultar 

dos pais e da sociedade o processo intencional de modelagem de mentes –, seja porque, já 

imersos na cosmovisão esquerdista como peixinhos no oceano, não têm sequer repertório 

de pensamentos distintos e acreditam piamente que estão a ensinar as coisas como são, ou 

melhor, como deveriam ser – e nesse caso, a própria ideologia é que é invisível a eles. – 

“Doutrinação esquerdista nas escolas: só não vê quem não quer”, Lhuba Saucedo. 

Como mencionado anteriormente, a figura professoral é recorrentemente representada 

como algo sobre o qual se depositam diversos dizeres de natureza negativa, comumente 

associados à criminalidade, ao abuso, à hipocrisia, à inconsistência, dentre outras 

possibilidades, havendo, porém, um ponto em comum: eles assim são avaliados quando 

associados a valores e compromissos entendidos como característicos de uma esquerda 

comunista e autoritária. Isso fica especialmente evidente no excerto acima, em que Saucedo dá 

início a seu raciocínio por meio de um argumento ad hominem.  

Para melhor entendermos esta dinâmica, partiremos do esquema abstrato do 

argumento ad hominem circunstancial a seguir: 

Argumento ad hominem circunstancial 

Premissa 1: A pessoa @ defende P diante de β 

Premissa 2: A pessoa @ está pessoalmente comprometida com algo que é classificado como 

contraditório em relação a P 

Premissa 3: Se há contradição entre o que @ defende e aquilo com que @ se compromete no 

que tange ao campo que inclui P, então P deve ser considerado menos pertinente ou 

impertinente 

Conclusão: P é considerado menos pertinente ou impertinente 

Fonte: Gonçalves-Segundo (2022b); Walton (2006; 2007) 

Ao aplicarmos este esquema abstrato aos dizeres de Saucedo, temos o seguinte 

argumento reconstruído: 

Premissa 1: Os professores contrários ao ESP defendem que não há doutrinação ideológica nas 

escolas e universidades. 

Premissa 2: Os professores contrários ao ESP estão comprometidos com a modelagem de 

mentes, postura contraditória com a defesa que fazem de que não há doutrinação ideológica nas 

escolas e universidades. 

Premissa 3 (Garantia): Se há contradição entre o que os professores contrários ao ESP 

defendem e aquilo com que os professores contrários ao ESP se comprometem no que tange à 

ausência de doutrinação, então a perspectiva dos professores contrários ao ESP deve ser 

considerada impertinente. 

Tese: As perspectivas contrárias ao ESP são impertinentes.  

Haja vista a existência de perspectivas outras que são contrárias às propostas e às 

premissas apresentadas pelo ESP, atores sociais favoráveis reconhecem a necessidade de 

desestimular a perspectiva outra com o fim de intensificar a plausibilidade de suas próprias 

conclusões. Assim, a partir do momento que os professores contrários ao ESP são considerados 
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impertinentes devido a suas ideias, ao mesmo tempo em que são constantemente associados à 

figura da esquerda política, as atitudes que forem tomadas no sentido de não beneficiar esses 

atores podem ser entendidas como válidas. 

Dessa forma, torna-se mais plausível a perspectiva de que esses professores de fato 

sejam incoerentes e que, portanto, ajam no sentido contrário ao esperado, ainda que o neguem. 

Isso se torna mais evidente nas formulações a seguir que foram utilizadas para a reconstrução 

da Premissa Circunstancial do Argumento 1: 

▪ [Os professores] não querem entregar os principais redutos de formação de 

“cidadãos conscientes” (traduzindo: militância). 

▪ [Os professores] estão a ocultar dos pais e da sociedade o processo 

intencional de modelagem de mentes. 

Isso posto, podemos inferir que o Argumento 1, um dos argumentos que sustentam o 

estabelecimento do problema no nível da polêmica, é altamente calcado em uma visão que, ao 

mesmo tempo em que apaga qualquer agenciamento por parte do corpo discente – parte 

significativamente importante do processo educativo –, retira do professor qualquer 

possibilidade de agência que não seja enquadrada como algo criminoso, em especial nos casos 

em que tentam se aproximar de atividades relacionadas a temas sensíveis em nossa sociedade 

contemporânea. Tal perspectiva que concebe o professor como uma figura algoz fica ainda mais 

evidente no Argumento 2, a ser analisado a seguir. 

 

2 Argumento do abuso docente  

Para a reconstrução deste argumento, utilizamo-nos de excertos dos seguintes textos do corpus: 

“Em defesa de uma escola sem partido”, de Carla Pimentel – texto 2 do anexo; 

“E ainda tem gente que é contra o Escola Sem Partido…”, de Rodrigo Constantino – texto 5 do 

anexo; 

“O Escola sem Partido e seus inimigos”, de Miguel Nagib – texto 7 do anexo;  

“Programa Escola sem Partido acaba com cooptação da esquerda”, de Miguel Nagib – texto 13 

do anexo; e 

“Mensagem de fim de ano do escola sem partido ao militante disfarçado de professor”, de 

Miguel Nagib – texto 16 do anexo. 

Para darmos início à análise, reproduzimos abaixo o argumento reconstruído a partir 

dos enunciados extraídos dos textos acima, bem como sua diagramação: 

2 Argumento do abuso docente [raciocínio prático] 

Premissa Circunstancial 1: Há abusos docentes recorrentes em sala de aula que infringem a 

Constituição no tocante à liberdade de consciência e crença.  

Premissa Circunstancial 2: Pais e alunos se silenciam diante da percepção de abusos por medo 

de constrangimentos e perseguições. 

Premissa de Objetivo: Não haver desrespeito à Constituição no que diz respeito à liberdade de 

consciência e crença.  
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Premissa Meio-Fim: O ESP como lei garante que se possa exigir o que diz a Constituição, 

levando a um estado em que os constrangimentos e as perseguições sejam eliminados.  

Tese: O ESP deve ser implementado. 

Fonte: elaboração própria 

Como discutido na seção anterior, na discursividade favorável ao ESP, a forma de 

conceber o professor como alguém sobre quem é projetada a origem de muitos dos problemas 

que assolam a educação brasileira é um mecanismo muito frutífero, assumindo diferentes 

formas em distintos textos.  

(15) O que não podemos é assistir inermes ao espetáculo antirrepublicano do 

aparelhamento político e ideológico do sistema de ensino; é ficar sentados, enquanto 

burocratas e professores usurpam o direito que temos de dizer aos nossos filhos o que é 

certo e o que é errado em matéria de moral; é aceitar, passivamente, que maus professores 

utilizem a sala de aula para “fazer a cabeça” de jovens em processo de formação. 

Sim, é importante, como diz o editorial, que os pais acompanhem a vida escolar dos seus 

filhos. A experiência demonstra, porém, que muito poucos o fazem, e mesmo esses, ao 

perceberem abusos, quase sempre silenciam, a pedido dos próprios filhos, para não expô-

los a constrangimentos e perseguições. 

Por isso a lei é necessária: para que todos saibam o que diz a Constituição, e ninguém tenha 

medo de exigir que ela seja obedecida. O nome disso é cidadania. Ou promovemos a 

cidadania no sistema de ensino – como ordena a LDB –, ou nos resignamos a esperar que 

um milagre possa salvar nossos filhos da ação abusiva dos professores militantes. – “Em 

defesa de uma escola sem partido”, Carla Pimentel. 

 

(10) Vejam um dos tantos exemplos esdrúxulos, que infelizmente se replicam país afora, 

impondo aos alunos uma visão de mundo tacanha, partidária, completamente equivocada: 

COLÉGIO ESTADUAL PREFEITO JOAQUIM DA SILVA MAFRA - GUARATUBA / PR 

DISCIPLINA: SOCIOLOGIA - TRABALHO COMPLEMENTAR 

PROFESSOR:  

TURMA: SEGUNDO ANO B 

ALUNO: Nº  

 

1. Em vosso entendimento, qual seria a melhor opção para erradicar a corrupção dentro do Brasil? 

Justifique. 

 

2. Percebendo o grande “Rebuliço Democrático” que o Brasil está vivendo, proponha em qual área 

está necessitando maior investimento. Explique. 

 

Figura 17 – Argumento do abuso docente 
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3. Olhando a frase de Maquiavel “os fins justificam os meios” explique está [sic] frase e procure 

identificá-la com o período atual que o nosso país está vivendo. 

 

4. O neoliberalismo no Brasil atual procura derrubar qualquer iniciativa do pobre transformar a sua 

própria vida. Escreva a partir de quando o Brasil começou a viver o Neoliberalismo e qual a saída 

para esta ideologia de mercado. Comente a sua resposta.  

 

5. No período em que ficou no poder, Fernando Henrique Cardoso, iniciou o Estado Mínimo no 

Brasil. Como ele fez isso? Por que? 

 

6. Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo não tendo nenhum curso universitário, foi o presidente que 

mais criou centros universitários e centros técnicos em nosso país. Por que investir na educação em 

nosso país? Qual será a melhor opção para realmente existir uma educação de qualidade no Brasil? 

É exatamente esse tipo de abuso que queremos impedir, mostrando aos alunos e pais os 

direitos que eles têm contra um militante desses disfarçado de professor. Quem sabe que 

esse tipo de absurdo se repete pelo país todo tem a obrigação de lutar pelo Escola Sem 

Partido. Chega! Não dá mais para aceitar passivamente tanta doutrinação ideológica, que 

ajuda a transformar nossos alunos em marionetes socialistas. Arrisco dizer que, pensando 

no longo prazo, não há projeto de lei mais importante do que o Escola Sem Partido. – “E 

ainda tem gente que é contra o Escola Sem Partido…”, Rodrigo Constantino. 

 

(16) Felizmente – mas não para as esquerdas e para os professores, de todas as tendências, 

que abusam da liberdade de ensinar em prejuízo da liberdade de aprender dos estudantes –

, isso já está acontecendo. E, ao que tudo indica, de maneira irreversível. O simples debate 

em torno da proposta já está promovendo uma incrível disseminação do conhecimento 

sobre aqueles limites. 

Ironicamente, quem mais tem contribuído para isso são as próprias esquerdas, que se 

desmascaram e se denunciam no ato mesmo de atacar o projeto. E é por isso que não 

conseguirão impedir que ele avance. Em breve, a Constituição estará sendo respeitada – ou 

invocada – em todas as salas de aula. Isto é cidadania. – “O Escola sem Partido e seus 

inimigos”, Miguel Nagib. 

Nos excertos (10), (15) e (16), podemos observar como que distintas instâncias textuais 

materializam formas de ler a realidade que compartilham traços comuns: à figura do professor, 

são atribuídas qualificações como abusador, militante, aquele que impõe a própria vontade aos 

alunos, usurpadores; aos alunos, a imagem de criaturas frágeis e incapazes de lidar com o poder 

dessa figura algoz que assume a posição de professor. Além disso, é possível depreendermos 

um elemento comum no que diz respeito ao que sustenta essa forma de representar a figura 

professoral: estes seriam atores cujas ações vão de encontro ao que é prescrito em documentos 

oficiais, como a LDB, e contra a própria Constituição. Assim, haja vista a presença de 

parâmetros legais e educacionais a serem seguidos, bem como a leitura da realidade em que tais 

professores seriam desrespeitosos para com essas expectativas, tais argumentadores se veem 

legitimados a estabelecer que isso constitui um aspecto negativo do estado-de-coisas presente 

que requisita mudança. Essa leitura do presente é expressa pela reconstrução dos dizeres dos 

excertos na forma estabelecida na Premissa Circunstancial 1 do Argumento 2: “há abusos 
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docentes recorrentes em sala de aula que infringem a Constituição no tocante à liberdade de 

consciência e crença”.  

No excerto (15), podemos flagrar um fenômeno que contribui para o estabelecimento 

da Premissa Circunstancial 2. No segundo parágrafo do excerto, a argumentadora se dedica a 

refutar a ideia de que caberia à figura dos pais e responsáveis lidar com eventos específicos do 

que seriam casos de doutrinação e que, portanto, não caberia a um Projeto de Lei interferir tão 

diretamente no ambiente da escola126. Dialogando com tal ponto de vista, a argumentadora 

mobiliza o dado de que esses mesmos pais ou responsáveis poderiam se sentir coagidos e, 

portanto, não buscar alcançar uma solução, uma vez que aqueles responsáveis pela suposta 

doutrinação seriam capazes que constrangê-los (ou a seus filhos) por tal atitude127. Assim, isso 

passa a constituir outro aspecto negativo do estrado-de-coisas presente e, portanto, a integrar 

aquilo que sustenta a necessidade de uma ação com vistas a uma mudança.  

Por fim, na mesma esteira de buscar legitimar o potencial transformador que o ESP 

comporta, pudemos depreender, a partir dos seguintes recortes, qual seria a Premissa Meio-

Fim que sustenta a Tese de que o ESP deve ser implementado: 

▪ A lei é necessária para que todos saibam o que diz a Constituição e para que 

ninguém tenha medo de exigir que ela seja obedecida. 

▪ Em breve, a Constituição estará sendo respeitada – ou invocada – em todas 

as salas de aula. 

A relevância da Premissa Meio-Fim se sustenta na medida em que podemos 

depreender se de fato é possível alcançar os Objetivos estabelecidos a partir da Proposta de 

Ação. Dessa forma, considerando que o suposto objetivo do ESP seria o de informar pais e 

alunos de algo que já estava estabelecido em outras instâncias, cumprir com esse propósito 

potencializa a consistência da Tese, tornando o argumento mais plausível e, com isso, mais 

factível que tal Proposta de fato se concretizasse e idealmente resultasse na Consequência 

Positiva de punir esses supostos abusadores. 

Os excertos (17) e (18) contribuem para o estabelecimento das Premissas 

Circunstanciais, e julgamos relevante analisá-los separadamente dos anteriores devido às 

 
126 Isso será mais detidamente discutido no ‘Argumento da criminalização docente’.  
127 É possível identificarmos, inclusive, duas possibilidades de leitura quanto essa suposta coerção. Uma 

possibilidade, mais textualmente explícita, se dá devido à projeção de que, caso os pais denunciem estes supostos 

casos de doutrinação, seus filhos seriam perseguidos pela comunidade administrativa da escola, como uma forma 

de retaliação à denúncia. Uma outra possibilidade, porém, seria a de interpretar que haveria constrangimentos 

quanto à possibilidade efetiva da denúncia por parte dos pais, haja vista que, para essa discursividade, haveria uma 

intencionalidade de deturpar os mecanismos de interpretação de determinados direitos, o que acabaria, por seu 

turno, por desestimular as denúncias de tais casos de abuso e, assim, por colocar a figura dos próprios pais como 

incapazes de agir ativamente contra esse suposto complô criminoso instaurado.  
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peculiaridades que os constituem. No excerto (17), podemos identificar uma estrutura que se 

dedica a majoritariamente refutar projeções de refutações de discursividades contrárias: 

(17) “Mas isso vai criar um clima de denuncismo nas escolas”, especulam, hipocritamente, 

entusiastas da lei da palmada e da lei Maria da Penha. Se é esse o problema, que se gravem 

as aulas. Aí não haverá espaço para abusos ou mal-entendidos. 

“O professor não poderá falar de política.” Mentira. Seria impossível ensinar história sem 

falar de política. Ao tratar de uma questão controvertida, porém, ele deve apresentar aos 

alunos as principais versões e perspectivas concorrentes a respeito (item 4 do cartaz). É 

livre para dar sua opinião, mas não para tentar impô-la aos alunos. 

“Se tiver de respeitar as convicções religiosas dos alunos e seus pais, o professor não poderá 

ensinar a teoria da evolução.” Por que não? Basta não abusar do discurso científico para 

ridicularizar os que creem no relato bíblico da criação. 

“O professor não poderá falar de sexo nem de gênero.” Depende. Se não invadir a área 

reservada aos pais dos alunos pela CADH, tudo bem. Quanto à teoria ou ideologia de 

gênero, o que o projeto não permite é que alunos sejam feitos de cobaias em experimentos 

de engenharia social. – “Programa Escola sem Partido acaba com cooptação da 

esquerda”, Miguel Nagib. 

Diferentemente dos outros casos anteriores, podemos identificar, neste excerto, que o 

argumentador traz para o nível do seu texto simulacros de falas de outros atores com o objetivo 

de desestimular uma possível adesão a tais dizeres, caracterizado, assim, um movimento de 

Contra-Refutação. Isso, inclusive, contribui para localmente criar o efeito de ponderação, haja 

vista que o argumentador passa a reconhecer, ainda que pela negativa, a existência de outras 

discursividades que discorrem sobre o mesmo ponto de desacordo.  

Debrucemo-nos por um instante sobre o argumento instanciado no primeiro parágrafo 

do excerto (17). Ainda no cerne da discussão acerca da plausibilidade do ESP enquanto Projeto 

de Lei, diversos pontos da rede de enunciados da polêmica faziam referência à possibilidade de 

a aprovação do Projeto de Lei legitimar um comportamento de denúncia da atividade docente, 

já que o não cumprimento de expectativas pessoais, por exemplo, poderia ser interpretado como 

um desrespeito a certos valores128. Isso reconhecido, o argumentador se vale, então, de um 

comentário que pressupõe uma regra de justiça implícita, de maneira a colocar em xeque o 

questionamento quanto à possibilidade de ocorrer denuncismo, haja vista outras Leis se 

sustentarem supostamente nos mesmos pontos de partida. Para analisamos este movimento 

mais detidamente, vejamos, primeiramente, o esquema abstrato da Regra da Justiça: 

Esquema de Regra da Justiça 

Premissa 1: Na situação X, A foi tratado de forma Y 

Premissa 2: B se encontra na situação X 

Premissa 3: A e B são seres da mesma categoria 

 
128 Isso será mais detidamente discutido na análise do ‘Argumento da exposição ao arbítrio jurídico para 

insegurança jurídica’ e do ‘Argumento da insegurança jurídica para criminalização docente’.  
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Premissa 4 (presunção): Instâncias da mesma categoria devem receber tratamento similar 

Conclusão: B deve receber tratamento Y 

Fonte: Gonçalves-Segundo (2021); Perelman & Olbrechts-Tyteca (2005[1958]) 

Este tipo de raciocínio, nas palavras de Perelman & Olbrechts-Tyteca (2005[1958], p. 

248), “requer a aplicação de um tratamento idêntico a seres ou a situações que são integrados 

numa mesma categoria”. Assim, ao nos valermos deste esquema abstrato, podemos depreender 

o seguinte argumento: 

Argumento favorável ao ESP com base na Regra da Justiça 

Premissa 1: Na situação de abuso doméstico, as Leis Maria da Penha e Menino Bernardo foram 

recebidas com entusiasmo. 

Premissa 2: O Projeto Escola Sem Partido também se propõe como um mecanismo de coerção 

de abusos. 

Premissa 3: As Leis Maria da Penha e Menino Bernardo e o Projeto Escola Sem Partido são 

instâncias jurídicas da mesma categoria. 

Premissa 4 (presunção): Instâncias da mesma categoria devem receber tratamento similar. 

Tese: O Projeto Escola Sem Partido deve ser considerado plausível. 

Dessa forma, é esperado que a lógica por trás da legitimidade das Leis Maria da Penha 

e Menino Bernardo pudessem ser também atribuídas ao ESP, haja vista gozarem de igual 

importância para a manutenção da coesão social129.  

No excerto (18), é possível notarmos uma peculiaridade quanto à formulação do texto:  

(18) Agora, pense no número de estudantes e pais que podem se sentir lesados pelas suas 

práticas abusivas ao longo desses três anos, e calcule o tamanho do risco a que você está se 

expondo e expondo as escolas onde trabalha, que respondem solidariamente pelos danos 

que você causar aos usuários dos serviços que elas prestam. É por isso que professores com 

o seu perfil passarão a encontrar cada vez mais dificuldade para arrumar emprego nas 

escolas particulares. Você pode ser muito útil para os partidos e organizações a que serve, 

mas para as escolas em que trabalha é sinônimo de encrenca. 

[...] 

Enfim, tudo vai depender das suas vítimas. Se elas não se acovardarem ou se omitirem, 

você vai receber tantas intimações que pode acabar ficando amigo do carteiro ou do oficial 

de justiça. 

 
129 Não podemos nos furtar de avaliar esse argumento, uma vez que essa equivalência é altamente equivocada. 

Tomemos a Lei Maria da Penha como exemplo: à época, 2016, o site Boletim de notícias ConJur divulgou que 

foram registrados 90 mil casos de violência doméstica no país; em termos mais palpáveis, é possível mensurar que 

houve 18 casos de cárcere privado e 13 casos de estupro por dia. Além de não se tratar de atos de natureza 

remotamente semelhantes, numericamente é pífia a proporção para se considerar uma equivalência: até o começo 

de 2022, há 130 entradas de depoimentos de supostos abusos docentes disponibilizados no blog do Movimento, o 

que equivale a 16 depoimentos por ano. Isso posto, podemos depreender que as premissas que sustentam a 

plausibilidade da Lei Maria da Penha se diferem grandemente de qualquer Proposta apresentada pelo Movimento 

Escola Sem Partido. Para consultar o Boletim de notícias ConJur, ver: CREPALDI, Thiago; MORAES, Claudia. 

Justiça paulista recebeu 90 mil casos de violência doméstica em 2016. ConJur, 06 de mar. de 2017. Disponível 

em: <https://www.conjur.com.br/2017-mar-06/justica-paulista-recebeu-90-mil-casos-violencia-domestica-

2016>. Acesso em: 02 de jan. de 2022. Para ter acesso aos depoimentos disponibilizados pelo Movimento, ver: 

ARQUIVO de Depoimentos. Escola Sem Partido. Disponível em: 

<http://www.escolasempartido.org/blog/category/depoimentos/>. Acesso em: 02 de jan. de 2022. 
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De minha parte, continuarei me esforçando para que molestadores empedernidos como 

você sejam expelidos do sistema. Desejo-lhe, portanto, um 2017 cheio de denúncias e 

processos. Que seus alunos não caiam na sua conversa, e os pais deles estejam sempre de 

olho em você. – “Mensagem de fim de ano do escola sem partido ao militante disfarçado 

de professor”, Miguel Nagib. 

Diferentemente dos demais, aqui podemos identificar uma abordagem mais incisiva 

no que diz respeito à projeção de muitos dos – senão todos os – problemas que assolariam a 

educação brasileira; problemas esses podendo ser assumidos, inclusive, como um perigo à 

existência de uma educação que preze pelos valores defendidos por este ator social e, por 

conseguinte, de sua comunidade discursiva. Esse raciocínio, junto da escolha de um verbo como 

“expelir”, no último parágrafo do excerto, se aproxima do conceito de “expurgo do outro”, que, 

nas palavras de Resende (2012, p. 449), consiste em:  

uma estratégia de construção simbólica de fragmentação em que indivíduos ou [...] 

grupos são representados como inimigos que devem ser combatidos, apartados, 

expurgados. Como sabemos, a construção de identidades e de identificações também 

está ligada aos processos representacionais de classificação, de elaboração de 

semelhanças e diferenças.  

Assim, o professor, mais uma vez, passa a ocupar a posição da entidade sobre a qual 

são projetados todos os males e que deve ser categorizada, portanto, como criminosa – o que 

possivelmente também funciona como valor legitimador de escolhas vocabulares como 

“sinônimo de encrenca”, “amigo do carteiro ou do oficial de justiça”, e “molestador 

empedernido”. 

Este argumento em conjunto com o Argumento 1 constituem um dos pilares da 

argumentação favorável ao ESP que é dedicado ao ataque da figura docente. Haja vista que o 

professor ocupa um papel fundamental na articulação entre as peças constitutivas da dinâmica 

escolar – isto é, na articulação entre os alunos, seus pais, a escola, e as expectativas dos 

documentos oficiais da educação –, é compreensível a estratégia de buscar deslegitimar este 

ator, contribuindo, assim, para fragilizar as estruturas por trás da esfera da educação e, dessa 

forma, validar implementações outras que fujam originalmente ao esperado – neste caso, o ESP. 

Passemos, agora, à análise do argumento central que sustenta e que deu origem às 

discussões sobre o ESP. 

 

3 Argumento da hegemonia esquerdista na educação 

Para a reconstrução deste argumento, utilizamo-nos de excertos dos seguintes textos do corpus: 

“O Escola sem Partido e seus inimigos”, de Miguel Nagib – texto 7 do anexo;  

“Doutrinação esquerdista nas escolas: só não vê quem não quer”, de Lhuba Saucedo – texto 18 

do anexo; 
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“Zorra Total tenta ridicularizar Escola Sem Partido, mas cai no ridículo”, de Rodrigo 

Constantino – texto 20 do anexo; e  

“Rodrigo Constantino: O ponto não é tirar totalmente a política das escolas e universidades”, 

de Rodrigo Constantino – texto 23 do anexo.  

Para darmos início à análise, reproduzimos abaixo o argumento reconstruído a partir 

dos enunciados extraídos dos textos acima, bem como sua diagramação: 

3 Argumento da hegemonia esquerdista na educação [raciocínio prático] 

Premissa Circunstancial 1: Há uma hegemonia de esquerda nas escolas e universidades 

brasileiras. 

Premissa Circunstancial 2: A esquerda realiza um processo de doutrinação ideológica. 

Premissa de Objetivo: Deve haver pluralidade ao longo de todos os estágios da educação. 

Premissa Meio-Fim: O ESP garante que haja mais pluralidade nas escolas e nas universidades 

brasileiras, freando o processo de doutrinação ideológica.  

Tese: O ESP deve ser implementado. 

 Fonte: elaboração própria 

Vale, de antemão, salientarmos que os excertos aqui apresentados são apenas casos 

exemplares de formas de materialização deste argumento. Esta ressalva se faz pertinente haja 

vista este ser um argumento que atravessa praticamente todos os textos que compõem o corpus 

coletado para esta pesquisa e cujas Premissas Circunstanciais constituem o princípio do 

debate na esfera pública.  

Apesar de ter surgido, a princípio, como um Movimento que buscava ganhar adeptos 

e, possivelmente, encontrar em uma coletividade uma coesão identitária entre aqueles que não 

concordassem com determinados comportamentos e abordagens em sala de aula, o ESP, a partir 

do momento que assume o estatuto de Projeto de Lei, passa a ser atravessado por uma disputa 

de natureza deliberativa. Isso é relevante na medida em que precisamos considerar que o estágio 

que precede essa mudança de estatuto é de extrema importância para identificarmos quais eram 

os elementos negativamente avaliados por esses atores sociais e, desse modo, como que o 

Figura 18 – Argumento da hegemonia esquerdista na educação 
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estado-de-coisas presente, à época, culminaria nas Circunstâncias Motivadoras que 

embasariam a demanda por uma ação tal qual a implementação do ESP.  

Vemos nos excertos (19), (20), (21) e (22), a seguir, uma reincidência de afirmações 

que apontam para a instauração de uma suposta hegemonia no que diz respeito aos mecanismos 

de ensino e de aprendizagem, bem como à própria concepção de ensino. Além disso, cabe 

destacar que se projeta que tal hegemonia tenha adentrado, inclusive, (i) as instâncias adjacentes 

à escola, como aquelas responsáveis pela elaboração de materiais didáticos, bem como (ii) a 

academia.  

(19) Como os principais beneficiários dessa prática antiética e ilícita são os políticos, os 

partidos e as organizações de esquerda, é natural que eles se oponham à proposta do ESP, 

já que ela ameaça o funcionamento da máquina de propaganda ideológica instalada, 

gramscianamente, no sistema de ensino. – “O Escola sem Partido e seus inimigos”, Miguel 

Nagib. 

 

(20) Fernando Holiday cita casos – inclusive dá um testemunho pessoal – de doutrinação 

em sala de aula, mostrando que, nas instituições de ensino brasileiras, o esquerdismo está 

presente em diversos níveis, desde a difusão de ideias num viés único, até a panfletagem 

partidária desavergonhada. 

[...] 

Percival Puggina comenta o endosso dos livros didáticos ao discurso enviesado em sala de 

aula. É só conferir o material dos filhos para mensurar o tamanho do problema. Há livros 

por aí com distorções absurdas e erros históricos grotescos. Dá a impressão de que foram 

feitos sem a menor seriedade em termos de pesquisa. – “Doutrinação esquerdista nas 

escolas: só não vê quem não quer”, Lhuba Saucedo. 

 

(21) Qualquer pessoa minimamente honesta vai reconhecer que há uma hegemonia de 

esquerda nas escolas e universidades brasileiras. Flávio Gordon explicou o fenômeno muito 

bem em A corrupção da inteligência, que já está indo para sua quinta edição. Não se trata 

de uma questão de opinião, mas de fatos observáveis, e comprovados pelas estatísticas. 

Mesmo nos Estados Unidos o viés esquerdista é enorme, e demonstrado pelo apoio maciço 

dos professores ao Partido Democrata. Em pesquisas, aqueles que assumem ter uma visão 

de mundo “liberal” (para padrões americanos) são sempre muito mais do que os que alegam 

ter uma visão mais conservadora. Não resta a menor dúvida: a academia está tomada por 

esquerdistas. 

No Brasil, são marxistas mesmo, aos montes. E o PSOL e companhia começam a praticar 

lavagem cerebral desde cedo, em crianças novas. Depois, quando chega no mestrado e no 

doutorado, já há um filtro que só permite vermelhos, e basta comparar a quantidade de teses 

sobre pensadores marxistas com aquelas sobre conservadores para não deixar margem a 

dúvidas. – “Zorra Total tenta ridicularizar Escola Sem Partido, mas cai no ridículo”, 

Rodrigo Constantino. 

 

(22) Sim, claro que essa é a questão, e é exatamente o motivo pelo qual existe o projeto 

Escola Sem Partido. Hoje o que vemos é a doutrinação ideológica no lugar do ensino, em 

vez de um ambiente realmente plural de ideias, em que o aluno tem acesso ao contraditório. 

No mais, debater temas conjunturais políticos pode ser apenas uma fuga para professores 
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preguiçosos ou incompetentes: é mais fácil ter uma conversa de botequim do que ensinar 

matemática, línguas ou ciência. 

Heather Mac Donald, uma conservadora secular americana e autora do livro War on Cops, 

acaba de lançar The Diversity Delusion, em que mostra como a ideologia “progressista” 

tem corrompido as universidades e desestabilizado a cultura. A esquerda radical sabe muito 

bem o que faz ao perverter o ensino e transformar as salas de aula em puxadinhos dos seus 

diretórios partidários. As “artes liberais” surgiram para ensinar o indivíduo a pensar, 

transmitir cultura clássica, mante-lo imerso por alguns anos na busca pelo conhecimento 

do que há de mais elevado no saber humano. A esquerda pretende substituir isso por uma 

mesa de bar, na melhor das hipóteses, ou num processo cruel de doutrinação ideológica, na 

mais provável delas. – “Rodrigo Constantino: O ponto não é tirar totalmente a política 

das escolas e universidades”, Rodrigo Constantino. 

Em diversos pontos, podemos identificar explicitamente formulações que apontam 

para a suposta existência da hegemonia esquerdista na escola e para a doutrinação que 

decorreria dessa hegemonia, tal qual segue abaixo, o que nos permite reconstruir a Premissa 

Circunstancial 1 e a Premissa Circunstancial 2 do Argumento 3: 

▪ Nas instituições de ensino brasileiras, o esquerdismo está presente em 

diversos níveis. 

▪ Há uma hegemonia de esquerda nas escolas e universidades brasileiras. 

▪ Quando chega no mestrado e no doutorado, já há um filtro que só permite 

vermelhos. 

▪ Paulo Freire, que é comunista, é patrono da educação brasileira porque 

sujeitos não são imparciais. 

▪ A esquerda pretende substituir isso [as artes liberais] por uma mesa de bar, 

na melhor das hipóteses, ou num processo cruel de doutrinação ideológica, 

na mais provável delas. 

A Premissa Meio-Fim, por seu turno, é passível de reconstrução a partir de 

formulações menos explícitas, que caracterizam a indesejabilidade do ideário da esquerda e, 

com isso, a necessidade de criação de mecanismos que pudessem, de fato, retirar esse suposto 

poder. Assim, os trechos a partir dos quais é possível reconstruirmos a Premissa Meio-Fim, 

bem como a Premissa de Objetivo, são os que seguem: 

▪ Negar a existência de um grave problema de doutrinação ideológica no 

ensino brasileiro é algo que só mesmo a esquerda canalha poderia fazer. 

▪ O ponto não é tirar totalmente a política das escolas e universidades, e sim 

impedir que elas se tornem instrumentos de um partido único com visão 

bastante limitada sobre o que seja educação. 

Este último trecho, inclusive, nos permite reconhecer uma guinada na forma de lidar 

com a suposta presença da esquerda no sistema de ensino. Já passados alguns anos de discussão 

sobre o ESP na esfera pública, outros argumentos foram apresentados, por diferentes pontos de 

vista, e, dentre eles, como discutiremos mais detidamente a seguir, é possível identificar 

posicionamentos que questionam a factualidade de tal perspectiva a partir de uma projeção de 

Consequência Positiva, ou mais especificamente a ausência desta. Caso fosse possível assumir 

que houvesse, de fato, uma hegemonia esquerdista nos mais diversos níveis de ensino em todo 
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o país, esta seria, entretanto, falha, haja vista, por exemplo, pesquisas Datafolha130 que 

apontavam para o avanço da direita no cenário político em meados de 2014. 

Uma vez que uma hegemonia da esquerda – que supostamente visava ao domínio e à 

manutenção de poder deste ponto do espectro político – deixa de cumprir o que é esperado, 

passa a ser discursiva e retoricamente relevante flexibilizar esta visão de realidade – como 

podemos observar em formulações como o ponto não é tirar totalmente a política das escolas 

e universidades, e sim impedir que elas se tornem instrumentos de um partido único – e passar 

a considerar essa forma – “esquerdista” – de conceber a realidade como aceitável, desde que 

sejam respeitados determinados limites – ainda que estes, por seu turno, não sejam de fato 

claramente delineados131.  

 

4.4.2 Refutação e reenquadramento do estado-de-coisas: da contrafactualidade dos 

problemas  

À medida que diversos posicionamentos favoráveis foram ganhando forma ao longo da 

discussão, determinadas possibilidades de leitura do estado-de-coisas passaram a ser 

sistematicamente refutadas por visões alternativas de encarar os mesmos eventos. 

Posicionamentos contrários ao ESP passam a engajar movimentos argumentativos que 

objetivam minar a plausibilidade das Premissas e Teses a partir das quais seria possível 

legitimar a pertinência da proposta e, em alguns casos, da própria discussão. Em nossa análise, 

foram identificados 5 argumentos que, em maior ou menor grau, questionam a validade e a 

factualidade de posicionamentos favoráveis, tais quais observamos a seguir: 

1’a Argumento da não ingenuidade discente [sinal] 

Premissa 1: Alunos e alunas confrontam os conteúdos sociais e políticos que absorveram nos 

seus mais diversos meios com os questionamentos próprios do ambiente escolar. 

Premissa 2 (Garantia): Confrontar e questionar determinados conteúdos em sala de aula não 

caracteriza passividade discente.  

Tese: Alunos não são um público passivo em sala de aula. 

 

1’b Argumento da não sistematicidade da doutrinação discente [causa-efeito] 

Premissa 1: Alunos não são um público passivo em sala de aula. 

Premissa 2 (Garantia): A não passividade de um grupo impossibilita a efetivação de 

doutrinação.  

 
130 ELEIÇÕES. Direita supera esquerda no Brasil. Datafolha, 08 de set. de 2014. Disponível em: 

<https://datafolha.folha.uol.com.br/eleicoes/2014/09/1512693-direita-supera-esquerda-no-brasil.shtml>. Acesso 

em: 02 de jan. de 2022. 
131 Isso será mais detidamente discutido na análise do ‘Argumento da carência de critérios’.  
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Tese: Não é possível haver doutrinação sistemática de estudantes em diferentes níveis 

educacionais.   

 

2’a Argumento da contradição entre objetivos e essência [definição] 

Premissa 1: O objetivo do Escola Sem Partido é combater o enviesamento político-partidário-

ideológico no ensino visando uma neutralidade. 

Premissa 2: O Escola Sem Partido apresenta traços de um posicionamento político-partidário-

ideológico.  

Premissa 3 (Garantia): Se um movimento objetiva combater as mesmas características que 

apresenta em sua essência, então é contraditório. 

Tese: O Escola Sem Partido é contraditório entre seus objetivos e sua essência. 

 

2’b Argumento da contradição do Projeto [definição] 

Premissa 1: O Escola Sem Partido é contraditório entre seus objetivos e sua essência. 

Premissa 2 (Garantia): Se um movimento é contraditório em termos de seus objetivos e sua 

essência, então ele não é eficaz para atingir os objetivos propagados.  

Tese: O ESP não é eficaz para atingir os objetivos propagados. 

 

3’ Argumento da carência de critérios [causa-efeito] 

Premissa 1: O ESP não oferece critérios claros quanto ao que seria considerado doutrinação. 

Premissa 2 (Garantia): A ausência de critérios claros inviabiliza uma medição precisa do grau 

de doutrinação. 

Tese: Não há como afirmar que haja uma doutrinação esquerdista em todos os níveis de ensino. 

Foi possível identificar dois argumentos que refutam o Argumento 1132. Como 

afirmado anteriormente, a imagem comumente associada à figura docente é construída de modo 

a representá-los como algozes e como pessoas que extorquem os direitos dos alunos e abusam 

da liberdade destes na dinâmica da sala de aula. Uma dinâmica paralela e que se ancora nos 

mesmos princípios consiste em assumir que os alunos seriam a parte passiva do processo, que 

seriam atores despidos de agenciamento ou mesmo de qualquer capacidade de manifestação de 

resistência frente ao discurso docente. 

Haja vista que tal forma de perspectivar o alunado é altamente limitadora, 

especialmente considerando seu papel ativo na dinâmica educacional, tornam-se facilmente 

identificáveis os posicionamentos que questionam a veracidade destas formas restringentes de 

concepção. Tais posicionamentos são identificáveis ao longo de distintos pontos temporais do 

 
132 1 Argumento da modelagem de mentes [raciocínio prático] 

Premissa Circunstancial: Os professores ocultam dos pais e da sociedade o processo intencional de modelagem 

de mentes. 

Premissa de Objetivo: Os estudantes devem estar informados acerca dos deveres dos professores na sala de aula. 

Premissa Meio-Fim: O ESP descortinará o processo de ocultação de modelagem de mentes, deixando os alunos 

informados acerca dos deveres docentes em sala de aula. 

Tese: O ESP deve ser implementado. 
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corpus, concentrando-se, porém, mais significativamente no ano de 2016. Rossi Mattos, em seu 

artigo publicado no cerne da discussão sobre o Projeto de Lei, afirma que não existe público 

passivo em sala de aula, pois alunos e alunas confrontam os conteúdos sociais e políticos que 

absorveram nos seus mais diversos meios com os questionamentos próprios do ambiente 

escolar133, argumento similar ao de Lilia Schwarcz, que não só reforça o posicionamento ativo 

do alunado, como também nos apresenta um exemplo concreto de seu agenciamento: Cabe 

portanto ao aluno garantir sua presença crítica, inovadora, original e questionadora; a 

participação ativa. [...] Há pouco tempo o movimento de ocupação das escolas estaduais, 

realizado com muito sucesso por alunos da nossa rede pública, deu provas de capacidade de 

ação, invenção e intervenção deles, e comoveu a sociedade. Por isso, pensar que existe só uma 

direção na comunicação escolar é esquecer o imenso universo presente em cada geração, que 

amanhece inventando para si e para os demais a utopia de um mundo melhor, porque mais 

criativo134. 

Para além de casos em que possa haver uma mobilização, como no evento relembrado 

por Schwarcz, Joel da Fonseca traz à tona o fato de que os meios de comparação e de utilização 

de fontes alternativas de conhecimento têm se tornado cada vez mais disponíveis devido à 

dinamicidade e ao imediatismo potencializados pelo meio digital; em suas palavras, na maioria 

dos casos, os próprios alunos usam os meios de resistência que têm à mão, hoje mais poderosos 

do que nunca. [...] De maneira geral, o professor já tem pouco poder. Até sua capacidade de 

determinar o conhecimento dos alunos é limitada, com Wikipédia, Google e bibliotecas a um 

clique135. 

Ao longo das diferentes instâncias que recorrem à defesa do ponto de vista de que a 

acusação de controle e manipulação dos discentes seja falsa, fica evidente, portanto, um 

argumento subjacente e que deriva da Tese de que “alunos não são um público passivo em sala 

de aula”. O Argumento 1’b parte da Premissa que nega a passividade dos alunos e caminha em 

direção à Tese de que “é inviável afirmar que haja uma sistematicidade quanto à doutrinação 

de estudantes em diferentes níveis educacionais”. Este argumento se sustenta em dizeres como 

os de Schwarcz, ao relembrar que professores não são agentes secretos infiltrados, assim como 

 
133 MATTOS, André Luiz Rodrigues de Rossi. “Escola Sem Partido”: engodo e ensino acrítico. Pragmatismo 

Político, 29 de jul. de 2016. Disponível em: <http://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/07/escola-sem-

partido-engodo-e-ensino-acritico.html>. Acesso em: 19 de jan. de 2017. 
134 SCHWARCZ, Lilia. Jogo de soma ‘sem’: escolas com (muitos) partidos. Nexo Jornal, 02 de ago. de 2016. 

Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/colunistas/2016/Jogo-de-soma-%E2%80%98sem%E2%80%99-

escolas-com-muitos-partidos>. Acesso em: 18 out. de 2018. 
135 FONSECA, Joel Pinheiro. Opinião: escola sem partido é uma escola sem sentido. Revista Exame, 12 de nov. 

de 2016. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-exame/sem-partido-e-sem-sentido/>. Acesso em: 19 

de jan. de 2017. 
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alunos não se comportam como personagens passivos e que atuam tal qual o velho mata-

borrão, apenas absorvendo sem pensar, reagir, indignar-se, mostrar outros lados, 

posicionamento este que encontramos também, por exemplo, no texto de Costa Sabino, ao 

ponderar que afinal, seria perfeito usar a autoridade do professor para conquistar votos e 

visões de mundo de um seleto público – os alunos. O problema de partida dessa tese é que ela 

considera ele e ela, os alunos, pessoas passivas e sem pensamento crítico, que se colocariam à 

mercê do proselitismo político oportunista136. 

A fragilidade do argumento favorável é derivada do fato de que há casos e relatos, 

como os trazidos para a discussão nos exemplos acima, em que são identificáveis que os 

saberes, os conhecimentos e as competências que atravessam a complexidade do ator social por 

trás da posição de aluno estão muito além daquilo a que cabem o controle, a influência e a 

vigilância da escola. Isso fica mais evidente ao relembrarmos que a escola não é algo que deve 

ser encarado como paralelo e alheio àquilo que acontece fora dos perímetros dos prédios que 

representam a instituição. Torna-se ainda mais saliente, então, o fato de que os pensamentos e 

a cognição de alunos e professores não estão restritos ao ambiente da sala de aula137, o que 

nos permite concluir que há uma carência de sistematicidade quanto àquilo que sustenta um dos 

pilares da legitimidade da proposta do ESP, ao notarmos que essa passividade do aluno é, de 

fato, inexistente.  

2’a Argumento da contradição entre objetivos e essência [definição] 

Premissa 1: O objetivo do Escola Sem Partido é combater o enviesamento político-partidário-

ideológico no ensino visando uma neutralidade. 

Premissa 2: O Escola Sem Partido apresenta traços de um posicionamento político-partidário-

ideológico.  

Premissa 3 (Garantia): Se um movimento objetiva combater as mesmas características que 

apresenta em sua essência, então é contraditório. 

Tese: O Escola Sem Partido é contraditório entre seus objetivos e sua essência. 

 

2’b Argumento da contradição do Projeto [definição] 

Premissa 1: O Escola Sem Partido é contraditório entre seus objetivos e sua essência. 

Premissa 2 (Garantia): Se um movimento é contraditório em termos de seus objetivos e sua 

essência, então ele não é eficaz para atingir os objetivos propagados.  

Tese: O ESP não é eficaz para atingir os objetivos propagados. 

 
136 SABINO, Marco Antonio da Costa. Escola sem partido: a mordaça acadêmica. JOTA, 17 de maio de 2018. 

Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/escola-sem-partido-a-mordaca-academica-

18052018>. Acesso em: 29 de maio de 2018. 
137 SABINO, Marco Antonio da Costa. Escola sem partido: a mordaça acadêmica. JOTA, 17 de maio de 2018. 

Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/escola-sem-partido-a-mordaca-academica-

18052018>. Acesso em: 29 de maio de 2018. 
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Os Argumentos 2’a e 2’b, em uma relação de subordinação, são exemplares de casos 

que visam a minar a argumentação empreendida pelo movimento favorável ao ESP; em outros 

termos, paralelamente aos Argumentos 1’ e 3’, objetivam desestimular a adesão à possibilidade 

de implementação do ESP por meio de uma refutação da plausibilidade daqueles argumentos 

responsáveis pelo estabelecimento da situação problema. O Argumento 2’a pode ser entendido 

como um raciocínio epistêmico que serve de suporte a uma das Premissas do raciocínio 

instanciado em 2’b; este, por seu turno, refuta mais diretamente o caráter de eficiência do 

Argumento 2, caráter esse expresso na Premissa Meio-Fim “o ESP como lei garante que se 

possa exigir o que diz a Constituição, levando a um estado em que os constrangimentos e as 

perseguições sejam eliminados”. 

Considerando que a eficiência do Projeto de Lei é algo recorrentemente trazido à baila 

por aqueles que defendem sua implementação, consideramos que este argumento acaba por 

ocupar uma posição relevante na dinâmica refutativa que se materializa no Argumentário. Isso 

acaba por reverberar posteriormente, em momentos pertinentes à avaliação da proposta, de 

maneira que podemos depreender que a eficácia daquilo que se propõe constitui um dos pilares 

que sustentam essa disputa. Estes Argumentos 2’a e 2’b são mais evidentes nos dizeres de 

Sakamoto, em seu artigo publicano no Portal UOL em 2016, em que o articulista traz para 

discussão dados que podem ser tidos como sinais de contradição. Em sua discussão, a 

proposição central e relevante para este argumento pode ser identificada em de “Sem Partido” 

o ESP não tem nada, sintetizando que o ESP acaba por agir de maneira oposta àquilo que afirma 

em suas propostas oficiais – no formato de Projeto de Lei –, bem como àquilo que é possível 

observar nos argumentos reconstruídos a partir de posicionamentos favoráveis. Para sustentar 

este ponto de vista, o articulista reitera também sua posição ao listar casos em que as propostas 

do ESP iriam no sentido oposto de exemplos internacionais de administração do ensino, 

sintetizando que além de configurar constrangimento ao exercício profissional, é uma baita 

contradição para quem diz defender a “pluralidade” e o caminho oposto dos países de alto 

desempenho em educação. Assim, estes argumentos refutam não somente a Premissa Meio-

Fim do Argumento 2, que se ancora na suposta eficácia da proposta, como também evidenciam 

que o estado-de-coisas presente, calcado em uma visão dos professores como potencial causa 

dos problemas educacionais, é frágil.   

3’ Argumento da carência de critérios [causa-efeito] 

Premissa 1: O ESP não oferece critérios claros quanto ao que seria considerado doutrinação. 

Premissa 2 (Garantia): A ausência de critérios claros inviabiliza uma medição precisa do grau 

de doutrinação. 
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Tese: Não há como afirmar que haja uma doutrinação esquerdista em todos os níveis de ensino. 

Por fim, o Argumento 3, considerado o cerne da origem da polêmica, parte da leitura 

da realidade de modo a entender os valores que subjazem aos mecanismos administrativos da 

escola, os objetivos estabelecidos nos planos, bem como a materialização dessas ideias como 

características de uma esquerda política, além de considerar sua presença como algo 

hegemônico, isto é, que determina e que condiciona as dinâmicas na esfera social da educação, 

supostamente tolhendo, assim, perspectivas outras. Ao longo da discussão sobre isso, porém, 

como discutido nos exemplos analisados no Argumento 3, há pouca sistematicidade quanto ao 

que seria essa doutrinação. 

Essa suposta hegemonia esquerdista, muito comumente, é colocada em pauta junto da 

doutrinação, de modo que esta seria um mecanismo de concretização e, ao mesmo tempo, de 

manutenção daquela; assim, a hegemonia esquerdista teria se instaurado no sistema de ensino 

e as práticas de doutrinação seriam um mecanismo da manutenção de controle da esquerda. 

Esses dizeres, porém, são frequentemente avaliados como incoerentes quando em face da 

percepção da realidade que circunda e que sustenta a esfera de atividade da educação no país. 

Isso se sustenta, por exemplo, nos dizeres de Sakamoto ao afirmar, em seu artigo publicado 

pelo Portal Uol em 2016138, que o Escola Sem Partido afirma ter um batalhão de denúncias de 

doutrinação, mas publica apenas 33 em seu site (detalhe: o Brasil tem 45 milhões de 

estudantes), dado a partir do qual o articulista conclui ainda que isso está muito longe de 

configurar uma tendência, que precisa de dados mais robustos e outros estudos comprovado 

[sic] que confirmem a hipótese. Hipotetizando que pudesse haver sequer um ímpeto de, de fato, 

estabelecer uma hegemonia esquerdista no Brasil, o articulista ainda afirma que tal plano 

deixaria muito a desejar, o que coloca em xeque a eficácia dessa hipótese desarrazoada: e tem 

uma outra coisinha: se existe doutrinação esquerdista, ela está dando muito, mas muito errado. 

E uma pesquisa Datafolha de dois anos atrás e o próprio mapa eleitoral das últimas eleições 

registram um avanço da direita e um recuo da esquerda.  

Paralelamente ao questionamento da factualidade da hegemonia esquerdista, atores 

contrários ao ESP também se dedicam a evidenciar a natureza imprecisa e indeterminada do 

que seria uma doutrinação. A vagueza que permeia estes dizeres é enxergada como uma 

abertura a atitudes de natureza punitiva que resultariam da imprecisão e da aleatoriedade de sua 

implementação, como discute Maoski, em seu artigo publicado pela Gazeta do Povo em 

 
138 SAKAMOTO, Leonardo. Escola Sem Partido: Doutrinação comunista, Coelho da Páscoa e Papai Noel. UOL, 

24 de jun. de 2016. Disponível em: <https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2016/06/24/escola-sem-

partido-doutrinacao-comunista-coelho-da-pascoa-e-papai-noel>. Acesso em: 18 de jan. de 2019. 
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2015139: Suponhamos que um aluno pergunte ao professor sua opinião sobre uma determinada 

política pública implementada por algum político em alguma esfera de governo. Ao dizer que 

concorda ou discorda por algum motivo, a fala do professor poderia ser enquadrada como 

incitação aos alunos para fazer parte de uma manifestação favorável ou contrária a um partido 

político. Isso nos leva ao problema de avaliar se um discurso é ou não doutrinário. Se eu 

ensinar sobre Marx, eu estou doutrinando ou não? Se eu falar sobre os crimes de Stalin, eu 

estou doutrinando ou não? Se eu falar sobre a pobreza na África, eu estou doutrinando ou 

não? Isso tudo é muito subjetivo e abre caminho para uma criminalização da atividade docente. 

Samaili, em seu artigo publicado na Carta Capital, em 2016140, também hipotetiza acerca dos 

mecanismos que são utilizados para pensar em uma forma de coerção – Projeto de Lei – a partir 

de dizeres tão imprecisos – projetando também, assim, uma possível Consequência Negativa 

no caso de sua implementação: Mas o que é Escola sem Partido? Difícil mesmo é definir, por 

isso acaba transformando o tema em um debate um tanto esdrúxulo, em mais uma disputa 

polarizada e com espírito futebolesco. [...] Revelam a intolerância e o sentimento de vingança, 

que tem raízes sociais profundas. Temos que nos perguntar de onde tem vindo tanto ódio. E o 

ódio, como sabemos, é limitador e retrógrado. 

Como será mais detidamente discutido adiante, há a possiblidade de entendermos essa 

vagueza na delimitação daquilo que elegem como elemento legitimador da proposta como uma 

estratégia que funciona de modo a facilitar mecanismos de expurgo e punição da figura docente 

e que, em última instância, seria uma estratégia de desvio de temas realmente estruturais e cuja 

falta serve à manutenção do status quo. Isso foi esboçado, inclusive, por Schwarcz, em 2016, 

ao afirmar que talvez o pior cenário do “Escola sem partido” seja aquele propositadamente 

omitido. Ao criar um suposto bode expiatório adia-se, mais uma vez, um debate já muito 

atrasado e urgente entre nós, sobre a qualidade do ensino no Brasil e seus inúmeros desafios. 

Isso posto, passemos a seguir para análise individual dos argumentos que refutam o 

enquadramento do problema do posicionamento favorável ao ESP e que reformulam a leitura 

do estado-de-coisa presente. 

 

 
139 MAOSKI, Fabricio. Escola sem Partido, neutralidade e isenção. Gazeta do Povo, 05 de nov. de 2015. 

Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/escola-sem-partido-neutralidade-e-isencao-

7pzbkfb05wa0an1wgiztlir5e >. Acesso em: 20 de jan. de 2017. 
140 SMAILI, Soraya. Como educadores, não podemos aceitar a Escola sem Partido. Carta Capital, 28 de jul. de 

2016. Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/escola-sem-partido-como-educadores-nao-

podemos-aceitar>. Acesso em: 16 de jan. de 2017. 
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4.4.2.1 Das especificidades das refutações: reperspectivando o estado-de-coisas presente 

Debruçar-nos-emos agora sobre as especificidades dos argumentos que refutam o 

enquadramento do problema. Assim como realizado anteriormente, trabalharemos mais 

detalhadamente sobre os textos a partir dos quais reconstruímos os argumentos que fazem parte 

do Argumentário e que são característicos de posicionamentos contrários. Ainda que trechos 

e recortes relevantes sejam trazidos para o nível do texto e, portanto, para análise, 

recomendamos a leitura dos textos na íntegra para que as etapas a seguir sejam mais 

proficuamente depreendidas. 

 

1’ Argumento da não ingenuidade discente e Argumento da não sistematicidade da 

doutrinação discente 

Para a reconstrução destes argumentos, utilizamo-nos de excertos dos seguintes textos do 

corpus: 

“‘Escola Sem Partido’: engodo e ensino acrítico”, de André Luiz Rodrigues de Rossi Mattos – 

texto 9 do anexo; 

“Jogo de soma ‘sem’: escolas com (muitos) partidos”, de Lilia Moritz Schwarcz – texto 10 do 

anexo; 

“Escola Sem Partido: estratégia golpista para calar a educação”, de Claudia Dutra e Camila 

Moreno – texto 11 do anexo; 

“Programa Escola sem Partido está do lado do retrocesso”, de Marco Antonio Carvalho Teixeira 

– texto 14 do anexo; 

“Opinião: escola sem partido é uma escola sem sentido”, de Joel Pinheiro da Fonseca – texto 

15 do anexo; e 

“Escola sem partido: a mordaça acadêmica”, de Marco Antonio da Costa Sabino – texto 21 do 

anexo. 

Para darmos início à análise, reproduzimos abaixo os argumentos reconstruídos a partir 

dos enunciados extraídos dos textos acima, bem como sua diagramação: 

1’a Argumento da não ingenuidade discente [sinal] 

Premissa 1: Alunos e alunas confrontam os conteúdos sociais e políticos que absorveram nos 

seus mais diversos meios com os questionamentos próprios do ambiente escolar. 

Premissa 2 (Garantia): Confrontar e questionar determinados conteúdos em sala de aula não 

caracteriza passividade discente.  

Tese: Alunos não são um público passivo em sala de aula. 

 

1’b Argumento da não sistematicidade da doutrinação discente [causa-efeito] 

Premissa 1: Alunos não são um público passivo em sala de aula. 

Premissa 2 (Garantia): A não passividade de um grupo impossibilita a efetivação de 

doutrinação.  

Tese: Não é possível haver doutrinação sistemática de estudantes em diferentes níveis 

educacionais.   
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Fonte: elaboração própria 

Reproduzindo discursos que circulam socialmente, seja na esfera da educação, seja na 

esfera de relações familiares, o ESP parece assumir um acordo de que jovens são como tábulas 

rasas. Para eles, o jovem que assume o papel social de estudante é ainda um ser-em-formação, 

o que pode ser entendido, então, como ainda um não-ser em seu sentido pleno; ainda é, para 

eles, um ser vazio, cuja subjetividade é passivamente preenchida pelo meio. Isso se torna 

evidente em formulações que reiteram uma visão de que o aluno seria de fato moldado aos 

valores de seu entorno, sem qualquer tipo de agenciamento ou de tentativa de resistência. Ao 

enquadrarmos essa dinâmica no contexto da escola e, mais especificamente, no da sala de aula, 

por equivalência, o professor passaria, então, a ocupar o papel daquele que deteria todo o poder 

na dinâmica de fornecer input a esse ator vazio de subjetividade. 

Vale ressaltarmos novamente, porém, que o aluno chega à escola como um ator já 

dotado de conhecimentos prévios e engendrado em uma rede de valores, associados a relações 

outras que precediam a experiência escolar – em maior grau, experiências estas construídas no 

ambiente familiar, que é, por excelência, diverso. Uma visão mais crítica da representação desse 

indivíduo que ocupa a posição de aluno nos permite identificar instâncias textuais que, no 

contexto da polêmica sobre o ESP, respondem àqueles dizeres limitadores, de modo a refutar 

essa visão que circula de forma recorrente e que acaba por funcionar como um dos fundamentos 

do enquadramento do problema aqui analisado.   

(23) Por último, por ter uma visão fragmentada, obscurecida, tendenciosa e partidarizada 

da realidade das salas de aula, o movimento “Escola sem Partido” comete um grande 

equívoco por não perceber que o espaço escolar é múltiplo e plural e que o(a) professor(a) 

também está incluído nessa pluralidade na relação com seus alunos(as). A escola é um lugar 

de encontros onde estão reunidos diferentes valores, de diferentes famílias, concepções 

políticas e práticas sociais e religiosas. Além disso, a escola é uma reunião de culturas, 

anseios, questionamentos, defesas e angústias próprias da juventude que, em contato, fusão 

ou disputas com preocupações e normas de outras gerações (funcionários, professores, 

diretores, etc) formam um corpo social multifacetado. 

A relação entre o corpo discente e docente também acontece de modo plural e dinâmico, 

envolvendo tensões e entendimentos. Assim, não existe um único discurso que emana do 

Figura 19 – Argumento da não ingenuidade discente e Argumento da não 

sistematicidade da doutrinação discente 
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corpo docente, mas muitos! Alunos e alunas tem aulas ministradas por professores 

progressistas, conservadores, religiosos, ateus, questionadores, conteudistas, etc., e, como 

ninguém é um recipiente vazio, os(as) estudantes questionam o discurso de um(a) 

professor(a), concordam com outro(a) ou discordam de ambos(as). 

O mais importante, no entanto, é que nessa dinâmica, alunos(as) e professores precisam 

lidar com problemas e novidades todos os dias, se confrontar ou concordar a cada conteúdo, 

debater, se entender ou desentender. Não existe público passivo em sala de aula, pois alunos 

e alunas confrontam os conteúdos sociais e políticos que absorveram nos seus mais diversos 

meios com os questionamentos próprios do ambiente escolar. Isso é parte do aprender, o 

que só acontece em espaços plurais, críticos e multifacetados que, infelizmente, não são 

compreendidos por profissionais que não foram formados(as) com esse intuito, assim como 

o(a) professor(a) pode não dominar os procedimentos médicos ou entender o 

funcionamento de um tribunal. – “‘Escola Sem Partido’: engodo e ensino acrítico”, André 

Luiz Rodrigues de Rossi Mattos. 

 

(24) Não há dúvida que só há um vencedor nessa falsa disputa: o diálogo, onde cada um 

guarda, e não abandona jamais, o seu papel. Se é o professor que tem consigo a primeira 

condução do processo de aprendizagem – orientado, é claro, por todo um grupo de 

formação –, só existe conhecimento onde reside a troca. Cabe portanto ao aluno garantir 

sua presença crítica, inovadora, original e questionadora; a participação ativa. Dos pais 

espera-se a ação constante, zelosa, atenta; junto à escola, mas também em suas próprias 

casas. Essa é a única forma que conheço – professora que sou – de atuar na educação. 

Ensinar é aprender e o contrário é igualmente válido. Escolas são portas de entrada e de 

saída para podermos ler o mundo (menos armados) e assim termos a capacidade de 

transformá-lo. 

Educação é compromisso, engajamento (sim), mas jamais com um sentido único. 

Engajamento, diante de tudo que nos afeta e nos aflige, nos motiva e emociona, nos faz 

sofrer e ser solidários. Por essas e por outras é que emitir uma opinião, defender princípios, 

propor ideias é parte de uma agenda escolar plural, inclusiva, viva e atenta aos desafios do 

seu próprio momento. Só assim teremos alunos críticos, que podem conviver com a 

diferença (de gênero, de religião, de raça, de etnia, de geração, de região) e criar a partir 

dela uma vida melhor. Sem tantos ódios, polarizações e radicalismos. Professores não são 

agentes secretos infiltrados, assim como alunos não se comportam como personagens 

passivos e que atuam tal qual o velho mata-borrão, apenas absorvendo sem pensar, reagir, 

indignar-se, mostrar outros lados. 

Há pouco tempo o movimento de ocupação das escolas estaduais, realizado com muito 

sucesso por alunos da nossa rede pública, deu provas de capacidade de ação, invenção e 

intervenção deles, e comoveu a sociedade. Por isso, pensar que existe só uma direção na 

comunicação escolar é esquecer o imenso universo presente em cada geração, que 

amanhece inventando para si e para os demais a utopia de um mundo melhor, porque mais 

criativo. – “Jogo de soma ‘sem’: escolas com (muitos) partidos”, Lilia Moritz Schwarcz. 

 

(25) É nessa conjuntura de ataques aos Direitos Humanos que se situa o Projeto Escola 

Sem Partido, estabelecendo como princípios da educação nacional: neutralidade política, 

ideológica e religiosa; reconhecimento da vulnerabilidade do educando; liberdade de 

consciência e de crença; e direito dos pais que seus filhos recebam a educação moral de 

acordo com suas próprias convicções. 

Com tais diretrizes, esse projeto determina aos professores a obrigatoriedade de manter 

uma pretensa neutralidade no ambiente escolar, afirmando que os docentes não podem 

veicular conteúdos que possam induzir aos estudantes em assuntos religiosos, políticos e 

ideológicos. 

[...] 



153 

 

Considera-se que o PL “Escola Sem Partido” impõe uma condição de tutela aos estudantes, 

descritos como seres “vulneráveis” no processo educacional, e que elimina a liberdade de 

ensino e aprendizagem, privando os estudantes da construção de consciência crítica, como 

se fossem incapazes de construir suas próprias sínteses, reflexões, posições e precisassem 

estar sob tutela de “leis de mordaça”. – “Escola Sem Partido: estratégia golpista para 

calar a educação”, Claudia Dutra e Camila Moreno. 

 

(26) Ademais, tal proposta subestima o senso naturalmente crítico dos jovens. Eles adoram 

discordar mesmo concordando. Adicionalmente, há tantos acessos a vloggers, sites, 

Wikipedia, que eles se informam e debatem qualquer posição. Levam novidades para a 

aula, o que enriquece o debate com professores. – “Programa Escola sem Partido está do 

lado do retrocesso”, Marco Antonio Carvalho Teixeira. 

 

(27) De maneira geral, o professor já tem pouco poder. Até sua capacidade de determinar 

o conhecimento dos alunos é limitada, com Wikipédia, Google e bibliotecas a um clique. 

Ainda assim, alguns casos mais graves requerem respostas mais sérias. E, como outros 

problemas da relação entre aluno e professor, devem ser resolvidos na própria instituição. 

Colocar o Estado no meio é ferir de morte a liberdade acadêmica, impondo um tipo de 

intromissão que as faculdades tentam se livrar desde a Idade Média. – “Opinião: escola 

sem partido é uma escola sem sentido”, Joel Pinheiro da Fonseca. 

 

(28) A censura está à espreita. A mais nova ameaça à liberdade de expressão atende por 

um nome: escola sem partido. A denominação pode dar a entender que se trataria de 

cooptação das salas de aulas por partidos políticos, que usurpariam aquele ambiente para 

disseminar sua ideologia e angariar novos quadros ou aderentes. Afinal, seria perfeito usar 

a autoridade do professor para conquistar votos e visões de mundo de um seleto público – 

os alunos. O problema de partida dessa tese é que ela considera ele e ela, os alunos, pessoas 

passivas e sem pensamento crítico, que se colocariam à mercê do proselitismo político 

oportunista. 

[...] 

Primeiro porque os pensamentos e a cognição de alunos e professores não estão restritos 

ao ambiente da sala de aula. Não vivem em Atlântida, enclausurados e incapazes de se 

comunicar com o mundo exterior (que, afinal, está hoje ao alcance de um clique dado 

mesmo do banco escolar). O mundo fora da escola continuará apresentando as mesmas 

questões e dilemas pretensamente baníveis no escola sem partido, é dizer, o escola sem 

partido não coloca ninguém ou nada a salvo daquilo que julga problemático. – “Escola sem 

partido: a mordaça acadêmica”, Marco Antonio da Costa Sabino. 

Nos excertos acima, podemos identificar articulistas contrários ao ESP e que 

alimentam a rede de disputa com dados, perspectivas e exemplos que corroboram a visão 

contrária e, portanto, refutativa ao Argumento 1 identificado e reconstruído a partir da 

perspectiva favorável.  O Argumento 1’a funciona no sentido de assentar a factualidade da 

Premissa 1 do Argumento 1’b – “alunos não são um público passivo em sala de aula” –, para 

que, a partir disso, seja possível argumentar que se trata de um sinal da não sistematização dessa 

doutrinação, doutrinação essa que, por sua vez, funciona como um dos pilares do 

enquadramento do problema. 
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Esta visão de que o aluno seria passivo, porém, é refutada em diversos argumentos e, 

em especial, em um exemplo, trazido por Schwarcz, no excerto (24): há pouco tempo o 

movimento de ocupação das escolas estaduais, realizado com muito sucesso por alunos da 

nossa rede pública, deu provas de capacidade de ação, invenção e intervenção deles, e 

comoveu a sociedade. Por isso, pensar que existe só uma direção na comunicação escolar é 

esquecer o imenso universo presente em cada geração, que amanhece inventando para si e 

para os demais a utopia de um mundo melhor, porque mais criativo. Ao relembrar de tal evento 

que, à época, ganhou notoriedade na mídia, a argumentadora traz para a discussão um caso 

simbólico que atua no sentido de revogar as premissas da argumentação favorável e, portanto, 

os argumentos que se sustentam sobre eles: alunos não só podem ser ativos e resistentes, como 

de fato o são. 

Isso nos permite identificar, também, que, para chegar à conclusão de que alunos 

precisariam ser informados de certos limites por supostamente serem incapazes de resistir a um 

ímpeto de doutrinação, ao nos depararmos com um exemplo dessa magnitude, podemos nos 

questionar se o ESP de fato se preocupa com a integridade e com a qualidade da educação 

desses alunos. Nessa esteira, temos um primeiro indício de contradições que perpassam as 

propostas do ESP, o que se torna mais evidente nos argumentos a seguir. 

 

2’ Argumento da contradição entre objetivos e essência e Argumento da contradição do 

Projeto 

Para a reconstrução destes argumentos, utilizamo-nos de excertos dos seguintes textos do 

corpus: 

“Escola Sem Partido: Doutrinação comunista, Coelho da Páscoa e Papai Noel”, de Leonardo 

Sakamoto – texto 4 do anexo; 

“‘Escola Sem Partido’: engodo e ensino acrítico”, de André Luiz Rodrigues de Rossi Mattos – 

texto 9 do anexo; e 

“Jogo de soma ‘sem’: escolas com (muitos) partidos”, de Lilia Moritz Schwarcz – texto 10 do 

anexo. 

Para darmos início à análise, reproduzimos abaixo os argumentos reconstruídos a partir 

dos enunciados extraídos dos textos acima, bem como sua diagramação: 

2’a Argumento da contradição entre objetivos e essência [definição] 

Premissa 1: O objetivo do Escola Sem Partido é combater o enviesamento político-partidário-

ideológico no ensino visando uma neutralidade. 

Premissa 2: O Escola Sem Partido apresenta traços de um posicionamento político-partidário-

ideológico.  

Premissa 3 (Garantia): Se um movimento objetiva combater as mesmas características que 

apresenta em sua essência, então é contraditório. 
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Tese: O Escola Sem Partido é contraditório entre seus objetivos e sua essência. 

 

2’b Argumento da contradição do Projeto [definição] 

Premissa 1: O Escola Sem Partido é contraditório entre seus objetivos e sua essência. 

Premissa 2 (Garantia): Se um movimento é contraditório em termos de seus objetivos e sua 

essência, então ele não é eficaz para atingir os objetivos propagados.  

Tese: O ESP não é eficaz para atingir os objetivos propagados. 

Fonte: elaboração própria 

Como mencionado na subseção anterior, é possível identificarmos inconsistências no 

raciocínio que sustenta os posicionamentos do ESP no que diz respeito à forma como 

representam o alunado. Nessa mesma esteira, é possível identificarmos, no corpus analisado, 

que há argumentos contrários que observam inconsistências em outros pontos da dinâmica que 

sustenta o Movimento e seu(s) Projeto(s).  

Como discutido no Argumento 2, o ataque à figura docente é um ponto recorrente na 

argumentação daqueles favoráveis ao ESP. Nessa discursividade, a figura do professor é 

responsável por grande parte de, senão toda, a suposta doutrinação que ocorre no ambiente da 

sala de aula, às vezes com suposto apoio da comunidade escolar. Tendo isso como ponto de 

partida, é possível depreender que o combate à doutrinação engloba, também, seus agentes e, 

portanto, a figura do professor. Outra inconsistência, porém, é observável entre aquilo que o 

ESP diz defender e o que de fato empreende: no sentido daquilo que é possível reconstruir na 

Premissa Circunstancial 1 do Argumento 2141 de maneira tal que haveria “abusos docentes 

 
141 2 Argumento do abuso docente [raciocínio prático] 

Premissa Circunstancial 1: Há abusos docentes recorrentes em sala de aula que infringem a Constituição no 

tocante à liberdade de consciência e crença.  

Premissa Circunstancial 2: Pais e alunos se silenciam diante da percepção de abusos por medo de 

constrangimentos e perseguições. 

Premissa de Objetivo: Não haver desrespeito à Constituição no que diz respeito à liberdade de consciência e 

crença.  

Figura 20 – Argumento da contradição entre objetivos e essência e Argumento 

da contradição do Projeto 
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recorrentes em sala de aula que infringem a Constituição no tocante à liberdade de consciência 

e crença”, atores contrários ao ESP elencam, como nos excertos abaixo, casos que 

caracterizariam mais concretamente o que poderia ser entendido como um verdadeiro 

desrespeito à liberdade de consciência do alunado que compõe as salas de aula brasileiras, 

evidenciando, inclusive, se tratar de algo empreendido por aqueles que dizem prezar por essa 

liberdade. 

(29) A reportagem também mostra que de “Sem Partido” o ESP não tem nada. O 

levantamento dos projetos de lei inspirados nas ideias do movimento mostra um claro 

predomínio dos partidos de direita e de centro. O campeão é o PSC, com cinco proponentes. 

Outro dado que ilustra o caráter “independente” é a vinculação religiosa: 11 dos 19 

proponentes de projetos inspirados pelo ESP são ligados a alguma igreja. 

As propostas do movimento são perigosas para o pensamento livre. Além dos projetos de 

lei contra a militância partidária, o ESP disponibiliza uma notificação extrajudicial que 

ameaça processar professores que abordarem sexualidade e diversidade de gênero. Além 

de configurar constrangimento ao exercício profissional, é uma baita contradição para 

quem diz defender a “pluralidade” e o caminho oposto dos países de alto desempenho em 

educação: Estados Unidos (em que alguns estados oferecem educação sexual desde o 

século 19), Nova Zelândia, Suécia e Finlândia, França. Ontário, no Canadá, tem currículo 

que discute relacionamento homoafetivo e identidade de gênero. Aqui, querem interditar o 

debate. – “Escola Sem Partido: Doutrinação comunista, Coelho da Páscoa e Papai Noel”, 

Leonardo Sakamoto. 

 

(30) Hoje, o movimento “Escola Sem Partido” está construindo bases ideológicas que 

lembram esse mesmo contexto [do Golpe de 1964]: um engodo que propositalmente 

confunde questionamento com doutrinação e que criminaliza institucionalmente o 

pensamento crítico. – “‘Escola Sem Partido’: engodo e ensino acrítico”, André Luiz 

Rodrigues de Rossi Mattos. 

 

(31) Gostaria de dimensionar o volume do barulho, que foi alto. Muitas vezes uma ideia 

vem disfarçada, e mal disfarçada, por sua pretensa imparcialidade. Por mais que o texto do 

“Escola sem partido” afirme priorizar o diálogo, termos de seu programa, chamado 

“deveres do professor” – aliás, um cartaz que deveria ser afixado em todas as escolas -, 

promete o oposto. Trata-se de uma espécie de incitamento ao conflito entre pais e 

professores, e também de docentes contra discentes. Como se habitassem campos opostos 

e com fronteiras minadas. 

[...] 

Mas talvez o pior cenário do “Escola sem partido” seja aquele propositadamente omitido. 

Ao criar um suposto bode expiatório adia-se, mais uma vez, um debate já muito atrasado e 

urgente entre nós, sobre a qualidade do ensino no Brasil e seus inúmeros desafios. Investir 

na formação e capacitação de nossos educadores, remunerar melhor e mais dignamente 

nossos professores, equipar as escolas com recursos mais modernos e adaptados às novas 

realidades, cuidar da segurança de todos, refletir sobre os programas escolares e 

implementar mudanças são parte de uma agenda muito mais ampla, e da maior relevância 

 

Premissa Meio-Fim: O ESP como lei garante que se possa exigir o que diz a Constituição, levando a um estado 

em que os constrangimentos e as perseguições sejam eliminados.  

Tese: O ESP deve ser implementado. 
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para um país como o nosso, tão carente nesse sentido. Estratégias de polarização servem 

apenas para acirrar os nossos ânimos, que já andam suficientemente exaltados. O projeto 

“Escola sem partido” nasceu inconstitucional, até porque vai perseguindo a direção oposta 

de uma República Federativa, cuja vocação é defender a diversidade. A estratégia é 

parecida com outras que têm apostado na radicalização e não no diálogo. O primeiro passo 

é criar um inimigo poderoso – uma quadrilha de professores armados para uma batalha de 

lavagem cerebral – e dessa maneira ganhar visibilidade e espaço na mídia. O segundo, 

entrar no Legislativo e contar com o apoio de parlamentares, que andam igualmente 

caçando exércitos e guerrilhas que agem nas “matas” das cadeiras escolares. – “Jogo de 

soma ‘sem’: escolas com (muitos) partidos”, Lilia Moritz Schwarcz. 

Além disso, é possível observarmos ainda que, no Argumento 2, a Premissa Meio-

Fim – “o ESP como lei garante que se possa exigir o que diz a Constituição, levando a um 

estado em que os constrangimentos e as perseguições sejam eliminados” –, responsável pela 

relevância desse argumento, passa a ser vista de forma mais frágil ao observarmos 

apontamentos que associam as ações do ESP a momentos históricos – como no excerto (30) – 

que são mais prototipicamente caracterizados por casos de constrangimentos e perseguições, 

propriedades estas comumente atribuídas ao professor e à comunidade escolar. O excerto (30) 

sustenta mais diretamente a Premissa 2 do Argumento 2’a – “o Escola Sem Partido apresenta 

traços de um posicionamento político-partidário-ideológico” –, o que nos permite reconstruir o 

argumento de modo a evidenciar uma inconsistência quanto a quem seria, de fato, um agente 

em função de uma doutrinação, e isso, por seu turno, fragiliza outra base sobre a qual se sustenta 

o enquadramento do problema: o ataque à figura do professor. Uma vez que os princípios 

considerados doutrinadores passam a ser entendidos como circulantes nas próprias premissas 

do ESP, o ataque à figura do docente se torna, então, mais transparente enquanto uma estratégia 

de desvio de foco. 

Como também fica evidente no excerto (31), apoiadores do ESP defendem que a escola 

tem que ser isenta de qualquer partidarismo – por partidarismo precisamos entender aqui como 

tomada de posição a partir de uma perspectiva que possa ser considerada subjetiva, 

condicionada aos valores de um sujeito –, mas não deixam de praticá-lo; isto é, defendem sua 

posição por meio de partidos e ideologias, na medida em que a coesão que ocorre entre aqueles 

que defendem determinada causa, ainda que pela sua negação, gozam, também, de valores 

compartilhados que potencialmente caracterizam tomada de partido. Em outros termos, agem 

da forma como acusam os professores, de modo a transformarem a figura professoral em um 

espantalho sobre a qual canalizam o ódio e a culpa dessa suposta doutrinação para, assim, 

justificar e tentar legitimar o expurgo dessa figura.  

Isso estabelecido, é possível depreendermos que se trata de uma contradição entre o 

que o ESP diz defender e a forma como age para fazê-lo, sendo possível reconstruir, portanto, 
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o Argumento 2’b, que ataca mais diretamente a proposta de implementação do ESP enquanto 

Projeto de Lei. Posteriormente, ainda na esteira do ataque à figura docente, como nos 

Argumentos 9’a-9’d, discutiremos formas de depreender, inclusive, Consequências Negativas 

dessa possibilidade de implementação e que, não coincidentemente, recai novamente sobre a 

figura do docente.  

Damos seguimento, a seguir, à análise do Argumento 3’, que objetiva refutar a 

perspectiva favorável que concebe o estado-de-coisas presente como atravessado por uma 

hegemonia esquerdista.  

 

3’ Argumento da carência de critérios 

Para a reconstrução deste argumento, utilizamo-nos de excertos dos seguintes textos do corpus: 

“Escola sem Partido, neutralidade e isenção”, de Fabricio Maoski – texto 3 do anexo; 

“Escola Sem Partido: Doutrinação comunista, Coelho da Páscoa e Papai Noel”, de Leonardo 

Sakamoto – texto 4 do anexo;  

“Como educadores, não podemos aceitar a Escola sem Partido”, de Soraya Smaili – texto 8 do 

anexo; 

“Jogo de soma ‘sem’: escolas com (muitos) partidos”, de Lilia Moritz Schwarcz – texto 10 do 

anexo; 

“Programa Escola sem Partido está do lado do retrocesso”, de Marco Antonio Carvalho Teixeira 

– texto 14 do anexo; 

“Opinião: escola sem partido é uma escola sem sentido”, de Joel Pinheiro da Fonseca – texto 

15 do anexo; 

“Escola sem partido: a mordaça acadêmica”, de Marco Antonio da Costa Sabino – texto 21 do 

anexo; e 

“Leis não são meras pretensões nem são lidas apenas assim”, de Rafael Bittencourt Santos – 

texto 22 do anexo. 

Para darmos início à análise, reproduzimos abaixo o argumento reconstruído a partir 

dos enunciados extraídos dos textos acima, bem como sua diagramação: 

3’ Argumento da carência de critérios [causa-efeito] 

Premissa 1: O ESP não oferece critérios claros quanto ao que seria considerado doutrinação. 

Premissa 2 (Garantia): A ausência de critérios claros inviabiliza uma medição precisa do grau 

de doutrinação. 

Tese: Não há como afirmar que haja uma doutrinação esquerdista em todos os níveis de ensino. 
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Fonte: elaboração própria 

O Argumento 3’ acima representa a reconstrução de um raciocínio muito produtivo na 

argumentação contrária ao ESP. Como será mais detidamente analisado em instâncias 

posteriores – Argumentos 9’a-9’d –, a ausência de critérios claros quanto à mensuração da 

presença de uma suposta hegemonia esquerdista, bem como quanto ao que seria considerado 

doutrinação, serão dados comumente evocados nas premissas de diferentes argumentos para, 

assim, atribuir uma maior plausibilidade às teses por eles encabeçadas. Uma vez que essa 

premissa é comumente evocada, julgamos pertinente analisar mais detidamente como se dá essa 

refutação quanto à presença de uma hegemonia e sua consequente doutrinação em diferentes 

instâncias textuais que compõem nosso corpus.  

(32) Suponhamos que um aluno pergunte ao professor sua opinião sobre uma determinada 

política pública implementada por algum político em alguma esfera de governo. Ao dizer 

que concorda ou discorda por algum motivo, a fala do professor poderia ser enquadrada 

como incitação aos alunos para fazer parte de uma manifestação favorável ou contrária a 

um partido político. Isso nos leva ao problema de avaliar se um discurso é ou não 

doutrinário. Se eu ensinar sobre Marx, eu estou doutrinando ou não? Se eu falar sobre os 

crimes de Stalin, eu estou doutrinando ou não? Se eu falar sobre a pobreza na África, eu 

estou doutrinando ou não? Isso tudo é muito subjetivo e abre caminho para uma 

criminalização da atividade docente. – “Escola sem Partido, neutralidade e isenção”, 

Fabricio Maoski. 

 

(33) A doutrinação na educação é um bichinho pequeno, mas o Escola Sem Partido joga 

um forte holofote sobre ele e pede que olhemos a sombra – monstruosa, assustadora – 

projetada na parede. 

Figura 21 – Argumento da carência de critérios 
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Uma boa reportagem publicada, nesta sexta (24), no site da Nova Escola confirma essa 

impressão. São perguntas e respostas que apontam o óbvio: não há evidência consistente 

do problema. 

O Escola Sem Partido afirma ter um batalhão de denúncias de doutrinação, mas publica 

apenas 33 em seu site (detalhe: o Brasil tem 45 milhões de estudantes). São elas, e uma 

pesquisa encomendada pela revista Veja em 2008, que sustentam as ações do movimento. 

Isso está muito longe de configurar uma tendência, que precisa de dados mais robustos e 

outros estudos comprovado que confirmem a hipótese. E tem uma outra coisinha: se existe 

doutrinação esquerdista, ela está dando muito, mas muito errado. E uma pesquisa Datafolha 

de dois anos atrás e o próprio mapa eleitoral das últimas eleições registram um avanço da 

direita e um recuo da esquerda. – “Escola Sem Partido: Doutrinação comunista, Coelho 

da Páscoa e Papai Noel”, Leonardo Sakamoto. 

 

(34) Mas o que é Escola sem Partido? Difícil mesmo é definir, por isso acaba transformando 

o tema em um debate um tanto esdrúxulo, em mais uma disputa polarizada e com espírito 

futebolesco. Faço um parêntese aqui para dizer que adoro futebol e tenho partido, mas 

futebol é futebol, debate de ideias é outra coisa. 

Os apoiadores do projeto dizem que a escola se transformou em um antro ou reduto de 

esquerdistas, e usam os mais absurdos adjetivos para denominar os que são contra o projeto. 

Revelam a intolerância e o sentimento de vingança, que tem raízes sociais profundas. 

Temos que nos perguntar de onde tem vindo tanto ódio. E o ódio, como sabemos, é 

limitador e retrógrado. 

[...] 

Percebo também que muitos falam sem saber do que se trata. Outros tentam palpitar sobre 

o que é uma escola e não enxergam que ela é o lugar onde o ensino deve ser desenvolvido, 

onde nos formamos como pessoas, como profissionais e, sobretudo, como seres críticos e 

capazes de fazer escolhas. Antes de escolher o que quero para mim, preciso conhecer. Ou 

será que vamos criar uma sociedade de insípidos, cujas escolhas estarão sempre fora de seu 

controle? – “Como educadores, não podemos aceitar a Escola sem Partido”, Soraya 

Smaili. 

 

(35) Por isso, e em segundo lugar, os termos utilizados pelo projeto também revelam 

pontaria certa e alvo premeditado. Os autores abusam de vocábulos como “cooptar”, 

“incitar”, “aproveitar”, “propaganda político-partidária”, “preferências ideológicas” que 

constroem uma gangorra que verga só para um lado. Os professores são os algozes; os 

alunos, suas vítimas sacrificiais. 

Aqui o jogo de palavras é claro. Mesmo assim, gostaria de indagar se existe algo ou alguém 

nesse mundo que seja “sem”? Esquerda e direita são termos polares e só existem quando 

colocados em relação; o crescimento de um afeta o outro; a falta de um lado, logo leva ao 

excesso do outro. – “Jogo de soma ‘sem’: escolas com (muitos) partidos”, Lilia Moritz 

Schwarcz. 

 

(36) Talvez influenciada pelo acirramento político, a proposta de inclusão do Programa 

Escola sem Partido na LDB é um conjunto de medidas contrárias a uma suposta doutrinação 

política e moral empreendida por professores em sala de aula. Faço algumas críticas à 

iniciativa que tramita no Senado. 

A primeira advém do fato de impor à escola que ensine a educação religiosa e moral da 

família. De qual família? Se a moral familiar provém, na maioria das vezes, da opção 

religiosa, é um equívoco supor que no país predomine um segmento. Mesmo nas 

denominações cristãs a heterogeneidade é a marca. A questão revela a contradição de um 
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programa que diz defender “pluralismo de ideias no ambiente acadêmico”. – “Programa 

Escola sem Partido está do lado do retrocesso”, Marco Antonio Carvalho Teixeira. 

 

(37) O debate sobre a necessidade de o Estado proteger os alunos da ideologia dos 

professores promete esquentar. Está nas mãos do ministro Luís Roberto Barroso, do 

Supremo Tribunal Federal, a ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 

Educação contra a “lei da escola livre”, aprovada em Alagoas neste ano e que propõe um 

sistema de “neutralidade política, ideológica e religiosa” nas escolas públicas do estado. 

[...] 

A imagem que o movimento faz do sistema de ensino é que ele está tomado por professores 

militantes que usam sua cátedra para impor aos alunos suas ideologias políticas de esquerda 

e suas opiniões acerca de sexualidade e gênero, temas especialmente sensíveis a seus 

idealizadores. Cabe, então, perguntar: existe um problema de doutrinação no ensino 

brasileiro? E, se existe, qual é sua magnitude? São essas as perguntas necessárias para uma 

discussão realmente séria. 

[...] 

Um professor pode ser de esquerda e, ainda assim, não usar sua cátedra para fazer 

propaganda política e impor suas visões aos alunos de forma autoritária. Nada disso é para 

negar a existência de doutrinação em sala. Mas ela tem de ser distinguida de outros 

fenômenos e identificada em sua real extensão, coisa que ainda não se tentou fazer. O que 

é, afinal, doutrinação? – “Opinião: escola sem partido é uma escola sem sentido”, Joel 

Pinheiro da Fonseca. 

 

(38) O projeto Escola Sem Partido tem como um dos seus objetivos impedir o 

doutrinamento ideológico no Ensino Básico. Contudo, a compreensão vaga do que é 

“doutrinamento ideológico” acaba por torná-lo um projeto que torna juridicamente 

insegura a profissão docente, em especial naquelas áreas que lidam com temas políticos e 

morais. A falta de clareza a respeito do que constitui essa doutrinação levará à 

arbitrariedade na avaliação da atuação do professor. 

Por exemplo, em uma de suas versões, prevê-se a fixação em sala de aula de um cartaz com 

os deveres dos professores, dentre eles o de não incitar os “seus alunos a participarem de 

manifestações, atos públicos e passeatas”. Pense-se em uma aula cujo objetivo é esclarecer 

o que é política, ampliando a compreensão do termo para além do que chamamos hoje de 

política profissional, aquela feita pelos deputados e senadores. Política envolve, no seu 

sentido mais amplo, a deliberação acerca de como viveremos enquanto uma comunidade. 

A ação política, por sua vez, não tem em seu escopo somente o voto e a discussão na tribuna 

da Câmara. Quem participa da sua associação de bairro age politicamente, bem como quem 

participa de atos públicos. Isso não precisa ser dito para ser percebido. 

Esse esclarecimento é uma incitação à manifestação? Ele pode levar o aluno a se fazer mais 

ativo politicamente, vendo nesse tipo de ação um meio legítimo para a defesa dos seus 

ideais. – “Leis não são meras pretensões nem são lidas apenas assim”, Rafael Bittencourt 

Santos. 

 

(39) [...] porque afora as publicações, qual seria o método para assegurar o cabal 

cumprimento da lei, fosse ela aprovada? Contratar e disponibilizar um censor por sala de 

aula, que vigiaria o professor e aplicaria sanções caso ele resolvesse falar de Jean Bodin? 

Isso se parece muito com um negro período vivido na recente história deste País. – “Escola 

sem partido: a mordaça acadêmica”, Marco Antonio da Costa Sabino. 
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De maneira mais ou menos explícita, a impossibilidade de aferir claramente o que seria 

doutrinação atravessa grande parte dos textos do corpus; optamos, porém, por recortar os 

excertos acima por endereçarem explicitamente esse questionamento quanto à ausência de 

critérios. Os excertos (32), (36), (38) e (39) são exemplos de instâncias textuais em que os 

articulistas buscam evidenciar a fragilidade da premissa de que haveria uma doutrinação 

calcada em uma hegemonia esquerdista por meio de questionamentos oriundos de projeção de 

situações hipotéticas, ainda que factíveis. No excerto (35), por seu turno, podemos identificar 

uma estratégia de explicitação da ausência de critérios ao colocar em xeque a possibilidade da 

existência de quaisquer atores ou instituições que sejam, em si, “sem partido”; essa dinâmica 

acaba por salientar o mecanismo de atribuição da doutrinação ao exogrupo com o fito de 

alimentar um clima de polarização, aos moldes de uma dinâmica de jogo, inclusive. A descrição 

trazida em (38), por exemplo, é um cenário que poderia ser facilmente identificável em um 

contexto de sala de aula: haja vista manifestações serem um modo legítimo e popularmente 

conhecido de fazer com que determinadas autoridades passem a olhar alguma situação a partir 

de uma nova perspectiva, não é estranho que isso possa integrar um tópico abordado em sala 

de aula.  

Como a escola não é alheia à realidade que coexiste com a instituição, além de ser 

guiada por documentos oficiais que preveem a formação crítica e cidadã do alunado, o ato de 

se manifestar seria, assim, um tópico de debate que caberia, também, a seu escopo de 

abordagem e discussão. Como pertinentemente apontado, porém, a possibilidade de haver um 

documento respaldado por Lei que afirma ser proibido incitar alunos a participar de atos 

políticos e manifestações abre margens para interpretações de diversas ordens: seria possível 

questionar-se, por exemplo, quais seriam os limites entre “incitar” e “apresentar”; para o caso 

de uma aula ser enquadrada na categoria de “incitar”, seria possível nos perguntarmos se o 

problema recai sobre a tentativa de sensibilizar o aluno acerca dessa possibilidade ou sobre a 

vinculação partidária da manifestação em questão. Para o caso de incerteza, a deliberação sobre 

ser ou não ser algo penalizável recairia sobre a intencionalidade do professor? Se sim, como 

isso seria mensurado e a partir de quais parâmetros? A gritante arbitrariedade que subjaz tais 

dizeres podem ser entendidos, como apontado no excerto (39), a partir de uma analogia a um 

outro período da história recente do país, a ser analisada posteriormente142.  

Assumindo diferentes formas em distintos argumentos, a falta de delimitação é, então, 

um fator preponderante quando analisamos posicionamentos contrários ao ESP e que acaba por 

 
142 Isso será mais detidamente analisado nos ‘Argumento de analogia à ditadura’ e ‘Argumento da analogia à 

ditadura em relação aos documentos oficiais’. 
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legitimar, assim, outros posicionamentos que compõem a rede de argumentos, seja refutando 

diretamente a argumentação favorável, seja estimulando uma visão outra em relação à disputa 

– muito comumente, a não implementação, como será mais detidamente discutida no segundo 

estágio de análise. 

 

4.5 Entre os estado-de-coisas presente e futuro: argumentação refutativa e desacordo 

sobre as motivações para agir 

Nesta seção, dedicar-nos-emos à discussão do segundo estágio referente à polêmica. Esta fase 

da discussão é marcada por uma dinâmica refutativa, na medida em que a argumentação 

contrária ao Escola Sem Partido passa a ocupar o centro da discussão, de modo a desestimular 

a adesão à proposta inicialmente apresentada – a de que o ESP seria uma solução plausível para 

os problemas educacionais.  

Na diagramação apresentada na Figura 12 da seção anterior, este recorte se enquadra 

na segunda fase, como representado na Figura a seguir: 

Figura 12 – Expansão do problema inicial 

Fonte: elaboração própria 

Nesta fase da discussão – marcada pela Questão Argumentativa O ESCOLA SEM 

PARTIDO DEVE SER IMPLEMENTADO? –, temos já estabelecida a possibilidade de implementação 

do ESP na LDB como uma possível solução aos problemas educacionais, problemas estes 

selecionados e salientados por seus defensores como os de principal importância. Dessa forma, 

acabar-se-ia pretensamente com a suposta hegemonia esquerdista em todos os níveis de ensino, 

caracterizada pela doutrinação político-partidário-ideológica e pela ideologia de gênero. 

Uma vez que a proposta de natureza prática parte, originalmente, de atores favoráveis 

ao ESP e que, portanto, tendem a assumir adesão à possibilidade de sua implementação no 

âmbito jurídico, é natural esperar que um movimento posterior seja atravessado por uma 

intencionalidade de resposta da outra parte – isto é, atores e posicionamentos marcadamente 

contrários. Neste contexto especificamente, podemos identificar, de maneira significativa em 
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nosso corpus, uma concentração expressiva de textos que visam a atacar a plausibilidade do 

raciocínio que culmina na proposta de implementação do ESP – isso se sustenta, inclusive, ao 

observarmos o Gráfico 1, do Capítulo 1, elaborado a partir dos dados obtidos acerca da 

frequência de publicações que alimentavam o debate público no ambiente virtual.  

Nesta fase, visto que se trata de uma discussão cujas motivações já foram estabelecidas 

e que culminam em uma Proposta de Ação, podemos identificar movimentos argumentativos 

majoritariamente orientados a: (i) atacar valores subjacentes a determinadas concepções que 

sustentam as proposições de grupo favorável; (ii) evidenciar a inviabilidade da proposta, seja 

no âmbito jurídico, seja em termos mais estritamente práticos; (iii) salientar as inconsistências 

que atravessam a seleção de determinados aspectos sociais como algo que caracteriza um 

problema educacional; e (iv) projetar Consequências Negativas da implementação da 

proposta. Isso posto, listamos abaixo – por ora, de forma sucinta – os argumentos identificados 

em nosso corpus: 

4’a Argumento do apagamento terminológico [sinal] 

Premissa 1: O ESP visa a proibir a utilização no ambiente escolar de termos ligados a políticas 

de combate às discriminações por orientação sexual ou identidade de gênero. 

Premissa 2 (Garantia): A proibição de termos ligados a políticas de combate a discriminações 

caracteriza concepções e práticas preconceituosas, discriminatórias e excludentes. 

Tese: O ESP dissemina concepções e práticas preconceituosas, discriminatórias e excludentes. 

 

4’b Argumento do preconceito [consequência negativa] 

Premissa 1: O ESP dissemina concepções e práticas preconceituosas, discriminatórias e 

excludentes. 

Premissa 2 (Garantia): É inaceitável a disseminação de concepções e práticas preconceituosas, 

discriminatórias e excludentes. 

Tese: O ESP não deve ser implementado. 

 

5’a Argumento de analogia à ditadura [analógico] 

Premissa 1: O ESP confunde questionamento com doutrinação e criminaliza institucionalmente 

o pensamento crítico. 

Premissa 2: O ESP se vale de mecanismo de censura.  

Premissa 3: O regime militar confundia questionamento com doutrinação e criminalizava 

institucionalmente o pensamento crítico. 

Premissa 4: O regime militar se valia de mecanismos de censura. 

Premissa 5 (Garantia): Eventos distintos que partilham características constitutivas são 

análogos. 

Tese: O ESP e o regime militar são análogos no que se refere às políticas educacionais. 

 

5’b Argumento da analogia à ditadura em relação aos documentos oficiais [consequência 

negativa] 
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Premissa 1: O ESP e o regime militar são análogos no que se refere às políticas educacionais. 

Premissa 2 (Garantia): Concepções de projetos e movimentos que flertem com valores e 

políticas da ditadura militar não podem integrar documentos oficiais.  

Tese: O ESP não deve ser implementado.   

Os Argumentos 4’a e 4’b e os Argumentos 5’a e 5’b, articulados por relações de 

subordinação, são instâncias argumentativas que, em maior ou menor grau, questionam os 

valores que subjazem às concepções de grupos favoráveis ao ESP. O Argumento 4’a, que 

circula entre os textos que compõem nosso corpus, funciona no sentido de estabelecer, por meio 

de uma estratégia de sinalização, que os mecanismos de buscar proibir determinados usos 

linguísticos e coibir determinadas práticas em sala de aula acabam por caracterizar práticas que 

vão de encontro àquilo que se espera de um ambiente como o da escola. Esse argumento, por 

sua vez, acaba por sustentar a Premissa 1 do argumento posterior, 4’b – “O ESP dissemina 

concepções e práticas preconceituosas, discriminatórias e excludentes” –, de maneira a mitigar 

possíveis questionamentos quanto à factualidade desse modo de interpretar o estado-de-coisas 

presente e, a partir disso, culminar na Tese de que o ESP não deveria ser implementado devido 

a sua natureza preconceituosa, discriminatória e excludente. Os Argumentos 5’a e 5’b, por sua 

vez, por meio de uma estratégia analógica, identificam, salientam e relacionam traços 

característicos do ESP que se assemelham a propriedades e características do período assolado 

pela ditadura militar no país. Ao fazê-lo, argumentadores contrários ao ESP buscam evidenciar 

que Projetos que se assemelham a, que recuperam valores de, ou mesmo que assumam valores 

remotamente semelhantes a um regime totalitário devem, de imediato, ser barrados. 

6’ Argumento da inconstitucionalidade [regra] 

Premissa 1: O Escola Sem Partido é inconstitucional. 

Premissa 2 (Garantia): Projetos e ações inconstitucionais não podem ser implementados. 

Tese: O ESP não pode ser implementado.  

O Argumento 6’ pode ser considerado um dos pilares da argumentação contrária, em 

especial nesta fase da discussão empreendida sobre a polêmica. Haja vista compartilharmos um 

contexto ainda calcado em valores democráticos e de tentativa de respeito à Constituição, 

considerado documento de fulcral importância para a manutenção e a coesão do país, um 

Projeto que desrespeite premissas e pressupostos estabelecidos neste documento não pode (ou 

pelo menos não poderia) sequer ser pautado como uma possibilidade. Assim, ao observarmos 

um acontecimento em que há um veto propriamente dito por inconstitucionalidade, estamos 

diante, então, de um desestímulo de ordem jurídico-material; isto é, há um elemento balizador 

de ordem maior que não possibilita a consumação de uma tentativa como o ESP. 
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7’ Argumento da popularidade política [consequência negativa] 

Premissa 1: Quem promove o ESP apenas está interessado em ganhar capital político. 

Premissa 2: Aprovar o ESP apenas consolidará tal capital político. 

Premissa 3 (Garantia): É indesejável que esse capital político se consolide. 

Tese: O ESP não deve ser implementado. 

 

8’a Argumento de controle do discurso pedagógico [causa-efeito] 

Premissa 1: O ESP restringe o discurso pedagógico docente, desestimulando determinados 

materiais/discussões/terminologias em sala de aula. 

Premissa 2: A liberdade do trabalho docente está em função de sua possibilidade de escolher 

quais estratégias pedagógicas desejar.  

Premissa 3 (Garantia): Projetos e movimentos que visam a restringir a liberdade do trabalho 

docente promovem censura. 

Tese: O ESP promove a censura. 

 

8’b Argumento da censura [regra] 

Premissa 1: O ESP promove a censura. 

Premissa 2 (Garantia): É incoerente que projetos e movimentos que promovem a censura 

integrem documentos oficiais sobre educação.  

Tese: O ESP não pode ser implementado. 

Argumentos 7’, 8’a e 8’b são orientados a explicitar as inconsistências da 

argumentação favorável ao ESP. No caso do Argumento 7’, temos uma argumentação orientada 

a colocar em xeque o que seriam as verdadeiras intenções por trás do ímpeto das discussões que 

assumem ser de interesse coletivo e que ocupam a esfera pública. Os Argumentos 8’a e 8’b, em 

uma relação de subordinação, funcionam no sentido de voltar a desafiar uma estratégia muito 

corriqueira – a saber, minar a figura docente com o objetivo de expurgá-la – e, junto disso, 

evidenciar que, ao censurar essa figura, a argumentação de defensores do ESP é, em si, 

contraditória, uma vez que censura e controle da liberdade vão no sentido oposto àquilo que 

podemos entender por pluralidade em uma sociedade democrática. 

9’a Argumento da carência de critérios para a exposição ao arbítrio jurídico [causa-efeito] 

Premissa 1: O ESP não oferece critérios claros quanto ao que seria considerado doutrinação. 

Premissa 2 (Garantia): A carência de critérios claros para determinar a doutrinação deixa o 

docente exposto à arbitrariedade jurídica.  

Tese: O docente ficaria à mercê do arbítrio de um fiscal ou juiz qualquer. 

 

9’b Argumento da exposição ao arbítrio jurídico para insegurança jurídica [causa-efeito] 

Premissa 1: O docente ficaria à mercê do arbítrio de um fiscal ou juiz qualquer. 

Premissa 2 (Garantia): Se o docente fica à mercê do arbítrio de um fiscal ou juiz qualquer, 

gera-se uma insegurança jurídica quanto a sua atividade.   

Tese: O ESP gera insegurança jurídica na realização da atividade docente. 
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9’c Argumento da insegurança jurídica para criminalização docente [causa-efeito] 

Premissa 1: O ESP gera uma insegurança jurídica na realização da atividade docente.   

Premissa 2 (Garantia): Se há insegurança jurídica, há abertura para a criminalização docente. 

Tese: O ESP gera uma abertura para a criminalização docente. 

 

9’d Argumento da criminalização docente [consequência negativa] 

Premissa 1: Se o ESP for implementado, cria-se uma abertura para a criminalização docente.  

Premissa 2 (Garantia): A abertura para a criminalização do trabalho docente é inaceitável. 

Tese: O ESP não deve ser implementado. 

 

10’a Argumento da desmotivação docente [consequência negativa]  

Premissa 1: Se o ESP for aprovado, contribuirá para a desmotivação do trabalho docente. 

Premissa 2 (Garantia): A desmotivação do trabalho docente é indesejável.  

Tese: O ESP não deve ser implementado.  

 

10’b Argumento da ineficácia educacional [consequência negativa] 

Premissa 1: Se o ESP for aprovado, contribuirá para a desmotivação do trabalho docente. 

Premissa 2: Se o ESP desmotiva o docente, a eficácia da educação é reduzida.  

Premissa 3 (Garantia): A redução da eficácia da educação é indesejável.  

Tese: O ESP não deve ser implementado.  

 

11’ Argumento do papel social da escola [consequência negativa] 

Premissa 1: O ESP quer constranger a função da escola de discutir temas que não fazem parte 

do conhecimento prévio do aluno e concepções de distintos sistemas éticos e morais que não 

sejam condicionados àquele conhecimento. 

Premissa 2: Se o ensino dos conteúdos tiver de ser balizado pelas concepções morais dos pais, 

como defende o ESP, então perde-se o sentido da escola. 

Premissa 3 (Garantia): A perda da autonomia e do papel formativo da escola é indesejável.  

Tese: O ESP não deve ser implementado. 

 

12’ Argumento da liberdade de pensamento [consequência negativa] 

Premissa 1: Se o ESP for aprovado, contribuirá para o cerceamento do pensamento livre. 

Premissa 2 (Garantia): O cerceamento da liberdade de pensamento é indesejável. 

Tese: O ESP não deve ser implementado. 

 

13’ Argumento da formação acrítica [consequência negativa] 

Premissa 1: Se o ESP for aprovado, contribuirá para criar indivíduos acríticos. 

Premissa 2 (Garantia): A criação de indivíduos acríticos é indesejável.  

Tese: O ESP não deve ser implementado.  
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14’a Argumento da confusão conceitual [causa-efeito] 

Premissa 1: O ESP cria confusões conceituais deliberadas em relação a pautas dos Direitos 

Humanos, tipicamente defendias por agendas progressistas. 

Premissa 2 (Garantia): A criação de confusões conceituais deliberadas viabiliza que se 

retroajam avanços conquistados nos últimos tempos em relação aos Direitos Humanos.  

Tese: O ESP criará condições para a retroação dos avanços conquistados nos últimos tempos, 

em termos dos Direitos Humanos. 

 

14’b Argumento da retroação dos avanços nos DH [consequência negativa] 

Premissa 1: O ESP criará condições para a retroação dos avanços conquistados nos últimos 

tempos, em termos dos Direitos Humanos. 

Premissa 2 (Garantia): É inaceitável a retroação de avanços relacionados a Direitos Humanos.  

Tese: O ESP não deve ser implementado. 

A fim de desestimular a aceitabilidade da proposta em si – e não necessariamente as 

circunstâncias nas quais ela se circunscreve –, os Argumentos 9’, 10’, 11’, 12’, 13’ e 14’ são 

argumentos que buscam explicitar as possíveis Consequências Negativas derivadas da 

hipotética consolidação do ESP no nível jurídico. Os Argumentos 9’, por meio de uma 

argumentação serial de causa e efeito, partem da premissa de que os critérios que caracterizam 

o suposto crime cometido pela figura docente são questionáveis, caminhando para a constatação 

de que essa arbitrariedade representa um risco à segurança docente, o que, por consequência, 

abre brechas para sua criminalização, de modo a culminar, por fim, na Tese de que a 

consolidação do ESP deve ser impedida, dado que a possibilidade de criminalizar a figura 

docente é indesejável. 

O Argumento 10’ tem como foco dois cenários possíveis que decorrem da 

possibilidade de aprovação do ESP e cujas propriedades são negativamente valoradas. 

Assumindo que a educação depende grandemente de um dos atores que intermedeiam a relação 

entre instituição escolar e família – isto é, o professor –, criar um contexto cujo estado-de-coisas 

é propício à desmotivação desse profissional pode resultar em cenários problemáticos, como a 

redução da eficácia do processo educacional, além de, claro, levar a um cenário em que o 

desestímulo desse profissional passaria a ser sistemicamente validado.   

Os Argumentos 11’, 12’ e 13’ são balizados pelo princípio de que a escola deve ser 

um ambiente em que o pensamento livre encontre lugar para que, assim, bons resultados sejam 

gerados. O Argumento 11’ se ancora no discurso de que a escola é, de fato, um dos primeiros 

espaços públicos que as crianças se inserem. Uma vez que se trata de um ambiente no qual há 

espaço para discordância e para a expansão dos horizontes que constituem a experiência 

humana do ator social em formação, condicionar a escola aos valores da família não só é 

inviável como incoerente; a escola é, em si, um ambiente que extrapola o limite familiar, logo, 
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não há sentido em querer utilizar-se dos valores desta para balizar as possibilidades daquela. 

Além disso, caberia o questionamento, como evidenciado em alguns textos de nosso corpus, 

quanto a quem seria essa família a que o Projeto faz referência – seria toda e qualquer família? 

Se não todas, qual e por quê? –; isso será mais detidamente discutido adiante. O Argumento 

12’, por sua vez, também deriva de uma projeção de uma Consequência Negativa, buscando 

evidenciar que o cerceamento da liberdade de pensamento, de qualquer ator que compõe o 

ambiente escolar, pode passar a ser risco concreto caso o ESP seja aprovado e que, por isso, 

essa possibilidade deve ser desestimulada.  

O Argumento 13’, na mesma esteira, também versa acerca de uma Consequência 

indesejável, que está relacionada ao desempenho esperado do ambiente da escola. 

Considerando a possibilidade de se encarar um cenário hostil e cuja qualidade da educação, 

neste cenário, esteja comprometida devido às investidas de censura sob o formato de Projeto de 

Lei, faz-se pertinente reconhecermos uma argumentação voltada à possibilidade de 

comprometimento da formação crítica do alunado. Uma vez que o Letramento Crítico é algo 

que tem ganhado espaço ao longo dos últimos anos, para que o futuro possível dessa expansão 

consiga, de fato, resultar na formação de cidadãos capazes de lidar com a complexidade da vida 

em sociedade, é pouco factível vislumbrarmos essa educação libertadora em um cenário 

atravessado por perseguições de natureza questionável sob a justificativa de respeito às 

diferenças. 

Os Argumentos 14’a e 14’b são argumentos que, em uma relação de subordinação, 

visam a minar uma estratégia muito profícua da argumentação favorável, que consiste em borrar 

os limites do entendimento de determinadas terminologias, de maneira a reenquadrar certos 

usos e, assim, legitimar determinadas atitudes calcadas nesses dizeres – por exemplo, utilizar-

se da noção de pluralidade para alegar sua ausência e justificar atitudes que comumente são, na 

verdade, um desrespeito a situações plurais. O Argumento 14’b, mais especificamente, funciona 

no sentido de (i) tanto reconhecer que essa confusão conceitual pode ser um mecanismo por 

meio do qual determinadas ações seriam legítimas e que poderiam comprometer avanços nos 

Direitos Humanos conquistados ao longo de anos, (ii) quanto sustentar argumentações que 

visam a reenquadrar os problemas educacionais e, assim, reformular quais seriam, de fato, os 

problemas que deveriam ocupar o centro de discussão na esfera pública – isso será mais 

evidentemente discutido na terceira fase do Argumentário. 

Isso posto, vejamos, a seguir, a disposição dos argumentos no diagrama da Figura 22 

e, na sequência, passaremos à análise minuciosa dos argumentos contrários. 
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Fonte: elaboração própria 

 

Figura 22 – Argumentos contrários à implementação do Escola Sem Partido 
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4.5.1 Entre o desacordo sobre as possibilidades de ação e a indesejabilidade das 

consequências: da refutação interna à externa  

Debruçar-nos-emos agora sobre as especificidades dos argumentos que objetivam desestimular 

a adesão à proposta originalmente apresentada pelo ESP. Assim como realizado em momentos 

anteriores de nossa análise, trabalharemos mais detalhadamente sobre os textos a partir dos 

quais reconstruímos os argumentos que fazem parte do Argumentário e que são característicos 

de posicionamentos contrários, mas, desta vez, orientados não somente a refutar as Premissas 

subjacentes à proposta como também a atacar a plausibilidade e a efetividade do Projeto. Além 

disso, nesse estágio da polêmica, pudemos identificar possibilidades alternativas de 

perspectivar o problema que alimenta a discussão no sentido de surgirem argumentos que 

coocorrem à Refutação e que, posteriormente, darão forma à argumentação metadiscursiva143 

acerca do ESP; isto é, perspectivas que passariam a ganhar fôlego para questionar se o ESP 

deveria sequer ainda ser pauta no debate público – fase esta a ser analisada no estágio seguinte. 

Ainda que trechos e recortes relevantes sejam trazidos para o nível do texto e, portanto, para 

análise, recomendamos, novamente, a leitura dos textos na íntegra para que as etapas a seguir 

sejam mais proficuamente depreendidas. 

 

4’ Argumento do apagamento terminológico e Argumento do preconceito 

Para a reconstrução destes argumentos, utilizamo-nos de excertos dos seguintes textos do 

corpus: 

“Escola Sem Partido: Doutrinação comunista, Coelho da Páscoa e Papai Noel”, de Leonardo 

Sakamoto – texto 4 do anexo; 

“Jogo de soma ‘sem’: escolas com (muitos) partidos”, de Lilia Moritz Schwarcz – texto 10 do 

anexo; e 

“Escola Sem Partido: estratégia golpista para calar a educação”, de Claudia Dutra e Camila 

Moreno – texto 11 do anexo. 

Para darmos início à análise, reproduzimos abaixo os argumentos reconstruídos a partir 

dos enunciados extraídos dos textos acima, bem como sua diagramação: 

4’a Argumento do apagamento terminológico [sinal] 

Premissa 1: O ESP visa a proibir a utilização no ambiente escolar de termos ligados a políticas 

de combate às discriminações por orientação sexual ou identidade de gênero. 

Premissa 2 (Garantia): A proibição de termos ligados a políticas de combate a discriminações 

caracteriza concepções e práticas preconceituosas, discriminatórias e excludentes. 

Tese: O ESP dissemina concepções e práticas preconceituosas, discriminatórias e excludentes. 

 

 
143 Entendemos esta atividade como aquela em que a argumentação se dedica ao questionamento da própria 

discussão.  
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4’b Argumento do preconceito [consequência negativa] 

Premissa 1: O ESP dissemina concepções e práticas preconceituosas, discriminatórias e 

excludentes. 

Premissa 2 (Garantia): É inaceitável a disseminação de concepções e práticas preconceituosas, 

discriminatórias e excludentes. 

Tese: O ESP não deve ser implementado. 

Fonte: elaboração própria 

Como discutido na seção anterior, na discursividade favorável ao ESP, tornou-se 

comum uma estratégia discursiva de pautar e legitimar o controle docente. Assim, um 

mecanismo que poderia materializar essa intencionalidade de controle seria por meio da 

proibição de determinados vocábulos, expressões e, em certos casos, da discussão acerca de um 

determinado tópico. Como discutido extensamente no Capítulo 1, ao longo dos diversos 

momentos constitutivos da polêmica, o ESP passou a ampliar sua lista de demandas. Esses 

argumentos se tornam mais evidentes nos trechos a seguir, retirados de nosso corpus de análise: 

(40) Mesma coisa com os estudos indígenas e africanos, classificados como porta de 

entrada para favorecer “movimentos sociais”. Já na Noruega, o currículo é generoso com 

o povo sami, habitantes originais do norte da Escandinávia. “Doutrinação”, por lá, chama-

se respeito à diversidade e às raízes da história do país. 

Suspeito que por trás da gritaria esteja uma enorme confusão conceitual. O Escola Sem 

Partido elege o marxismo como chaga principal, sem sequer se preocupar em definir que 

raios quer dizer com isso. 

Fica nas entrelinhas o entendimento de que joga no mesmo balaio as ideias de Marx, o 

fracasso do socialismo real e as atrocidades imperdoáveis dos regimes comunistas. 

Dessa forma, fica mais fácil ilustrar a tal sombra monstruosa e aterrorizante que “domina 

as universidades brasileiras” – outra afirmação sem nenhuma evidência. – “Escola Sem 

Partido: Doutrinação comunista, Coelho da Páscoa e Papai Noel”, Leonardo Sakamoto. 

 

(41) Gostaria de dimensionar o volume do barulho, que foi alto. Muitas vezes uma ideia 

vem disfarçada, e mal disfarçada, por sua pretensa imparcialidade. Por mais que o texto do 

“Escola sem partido” afirme priorizar o diálogo, termos de seu programa, chamado 

“deveres do professor” – aliás, um cartaz que deveria ser afixado em todas as escolas –, 

promete o oposto. Trata-se de uma espécie de incitamento ao conflito entre pais e 

professores, e também de docentes contra discentes. Como se habitassem campos opostos 

e com fronteiras minadas. 

[...] 

Por isso, e em segundo lugar, os termos utilizados pelo projeto também revelam pontaria 

certa e alvo premeditado. Os autores abusam de vocábulos como “cooptar”, “incitar”, 

Figura 23 – Argumento do apagamento terminológico e Argumento do preconceito 
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“aproveitar”, “propaganda político-partidária”, “preferências ideológicas” que constroem 

uma gangorra que verga só para um lado. Os professores são os algozes; os alunos, suas 

vítimas sacrificiais. 

Aqui o jogo de palavras é claro. Mesmo assim, gostaria de indagar se existe algo ou alguém 

nesse mundo que seja “sem”? Esquerda e direita são termos polares e só existem quando 

colocados em relação; o crescimento de um afeta o outro; a falta de um lado, logo leva ao 

excesso do outro. – “Jogo de soma ‘sem’: escolas com (muitos) partidos”, Lilia Moritz 

Schwarcz. 

 

(42) O complemento ao cerceamento da liberdade de aprender e ensinar fica por conta do 

PL de autoria do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), que pretende alterar o Código 

Penal, para inclusão de detenção de três meses a um ano para professor, coordenador, 

educador, orientador educacional ou psicólogo escolar que praticar o dito “assédio 

ideológico”. 

O movimento político de direita na educação, “Escola Sem Partido”, que dissemina 

concepções e práticas preconceituosas, discriminatórias e excludentes, foi impulsionado 

nacionalmente para propagar ideia de que os estudantes são alvo de doutrinação política e 

de que os valores morais da família são afrontados por uma suposta ideologia de gênero na 

escola. 

[...] 

Os limites do projeto de educação democrática em curso para a superação de velhos 

paradigmas se evidenciavam em diversos momentos de sua implementação. Tal projeto foi 

abalado com a interrupção da disseminação de materiais pedagógicos para o enfrentamento 

à homofobia nas escolas públicas e durante a aprovação do Plano Nacional de Educação e 

respectivos planos estaduais e municipais, quando enfrentou a campanha ideológica 

conservadora para eliminação de qualquer menção às questões de gênero e orientação 

sexual. 

Além do confronto legislativo, tais setores passaram a interferir na condução das políticas 

em curso, como o cancelamento do Comitê de Gênero no âmbito do MEC. Entre outras 

ações nesta linha, estão ataques a iniciativas que afirmam a educação para a igualdade de 

gênero, o respeito e a valorização das diferenças, compreendendo a importância da 

abordagem contextualizada da educação em direitos humanos, da ética e da cidadania. – 

“Escola Sem Partido: estratégia golpista para calar a educação”, Claudia Dutra e Camila 

Moreno. 

O trecho trazido em (40) ilustra bem um sintoma comum da discursividade favorável, 

que consiste em utilizar-se de Marx como uma macrocategoria, como uma Caixa de Pandora 

da qual partem todos os males que supostamente assolariam a educação no país, o Brasil como 

um todo e, não raro, o Ocidente – haja vista instâncias textuais que apontam para cenários 

paralelos em outros espaços, como nos Estados Unidos, por meio de políticas democratas. Ao 

utilizar-se de Marx como um espantalho sobre o qual jazem as estruturas que supostamente 

sustentam esse dito cenário de doutrinação, há abertura para deturpar o entendimento de 

diversos outros termos e terminologias; ao “borrarem” os limites de certos conceitos e 

amalgamá-los, criam-se monstros alegóricos para explicar certas leituras do estado-de-coisas e 

justificar atitudes que partem de tais premissas. Essa estratégia é reconhecida pelo 

argumentador por trás do trecho (40), que traça paralelos em que alguns dos conceitos 
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deturpados pela discursividade favorável circulam em outros cenários, cenários estes que, 

reconhecidos por seu desempenho em educação, funcionariam como legitimadores de uma 

leitura alternativa e mais profícua dos termos. No excerto em questão, podemos identificar o 

uso de “doutrinação”, entre aspas, mobilizado para categorizar a descrição de um cenário em 

que povos prototipicamente minoritários são tematizados em sala de aula; essa estratégia acaba 

por indiretamente salientar que, em um paralelo com o Brasil, o mesmo empreendimento em 

sala de aula seria estratégica e erroneamente categorizado da mesma forma, mas sem o efeito 

da figura de linguagem. Assim, isso nos permite reconstruir as Premissa 1 e Premissa 2 do 

Argumento 4’a, de modo a dar especial foco para a proibição de termos ligados a políticas de 

combate a discriminações, ilustrando um paralelo com a utilização de discussões para o debate 

em respeito à diversidade e às raízes da história da Noruega.  

No trecho trazido em (41), a argumentadora aborda a questão de disputa terminológica 

a partir de uma outra perspectiva. Para ela, é claro o jogo do uso de determinadas terminologias 

para focalizar, salientar e categorizar determinadas atitudes, sem que haja, porém, um rigor com 

relação à definição de tais termos. Seus usos, porém, apontam para um público específico: o 

exogrupo (contrários ao ESP), aqueles que partem de diferentes perspectivas e valores. Nesse 

sentido, os vocábulos utilizados em dizeres favoráveis ao ESP seriam intencionalmente vagos 

e abertos para que pudessem, assim, contemplar as Circunstâncias que fossem 

momentaneamente pertinentes e, assim, proibir ou ao menos desestimular determinadas 

discussões e dados conteúdos.  

O trecho em (42), por fim, acaba por denunciar a dinâmica de utilização de 

terminologia vaga, o que possibilita a legitimação de atitudes arbitrárias e que acaba, assim, por 

sustentar atitudes e movimentos de natureza preconceituosa, discriminatória e excludente. 

Neste trecho especificamente, as argumentadoras fazem referência a um tópico que passou a 

ser incisivamente perseguido: o debate sobre temas relacionados à educação sexual, discussões 

estas que podem contemplar a anatomia, a psicologia e aspectos comportamentais do indivíduo 

por meio de tópicos tais como orientação sexual, identidade de gênero, saúde e segurança do 

corpo, entre outros. Este tópico de discussão passou a ser denominado como “ideologia de 

gênero”, de modo a fazer especial referência aos Estudos Queer – cuja precursora, Judith Butler, 

defende o quanto a estruturação social é preponderante na forma como entendemos sexo, gênero 

e sexualidade (BUTLER, 1999[1990]) –, com o objetivo de deturpar as premissas de tais 

estudos sob a justificativa de que iriam contra os valores basilares da família. Assim, ao 

buscarem impedir que um tópico de extrema relevância fosse abordado no ambiente da escola, 

é possível inferir que haveria um não desejo de mitigar comportamentos que alimentassem 
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situações de preconceito, discriminação e exclusão na escola, o que, por seu turno, acaba por 

retroalimentar concepções e práticas preconceituosas, discriminatórias e excludentes – 

estabelecendo, assim, as Premissas que culminam na Tese de que “o ESP dissemina 

concepções e práticas preconceituosas, discriminatórias e excludentes”, em 4’a, e de que, 

portanto, “não deve ser implementado”, em 4’b. 

 

5’ Argumento de analogia à ditadura e Argumento da analogia à ditadura em relação aos 

documentos oficiais 

Para a reconstrução destes argumentos, utilizamo-nos de excertos dos seguintes textos do 

corpus: 

“‘Escola Sem Partido’: engodo e ensino acrítico”, de André Luiz Rodrigues de Rossi Mattos – 

texto 9 do anexo; 

“Escola Sem Partido: estratégia golpista para calar a educação”, de Claudia Dutra e Camila 

Moreno – texto 11 do anexo; 

“Escola sem partido: a mordaça acadêmica”, de Marco Antonio da Costa Sabino – texto 21 do 

anexo; 

“Escola sem Partido: o avesso do avesso”, de Daniel Medeiros – texto 26 do anexo. 

Para darmos início à análise, reproduzimos abaixo os argumentos reconstruídos a partir 

dos enunciados extraídos dos textos acima, bem como sua diagramação: 

5’a Argumento de analogia à ditadura [analógico] 

Premissa 1: O ESP confunde questionamento com doutrinação e criminaliza institucionalmente 

o pensamento crítico. 

Premissa 2: O ESP se vale de mecanismo de censura.  

Premissa 3: O regime militar confundia questionamento com doutrinação e criminalizava 

institucionalmente o pensamento crítico. 

Premissa 4: O regime militar se valia de mecanismos de censura. 

Premissa 5 (Garantia): Eventos distintos que partilham características constitutivas são 

análogos. 

Tese: O ESP e o regime militar são análogos no que se refere às políticas educacionais. 

 

5’b Argumento da analogia à ditadura em relação aos documentos oficiais [consequência 

negativa] 

Premissa 1: O ESP e o regime militar são análogos no que se refere às políticas educacionais. 

Premissa 2 (Garantia): Concepções de projetos e movimentos que flertem com valores e 

políticas da ditadura militar não podem integrar documentos oficiais.  

Tese: O ESP não deve ser implementado.   
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 Fonte: elaboração própria 

Os Argumentos 5’a e 5’b funcionam de forma complementar para um ataque à 

viabilidade do ESP enquanto Projeto de Lei. Ao longo da discussão empreendida sobre o ESP, 

ficam claras as instâncias favoráveis que se utilizam de termos e ideias que remetem a valores 

comumente acordados como positivos em regimes democráticos; por exemplo, atores 

favoráveis ao ESP tendem a alegar defender a liberdade de pensamento, o fim da manipulação 

de determinados atores, a pluralidade de pensamento, dentre outros. Grosso modo, estas são 

noções que raramente um ator ou uma entidade escolheria, deliberadamente, se posicionar 

contra. Dessa forma, é possível identificarmos um uso estratégico de certa discursividade para 

valer-se de aprovação, ainda que esta discursividade não se inculque de fato nos atos 

empreendidos por aqueles que a recruta. Assim, na argumentação contrária ao ESP, podemos 

identificar argumentos que constroem uma semelhança estrutural entre essa estratégia 

empreendida na contemporaneidade e aquela utilizada durante a ditadura militar. Esses 

argumentos se tornam mais evidentes nos trechos a seguir, retirados de nosso corpus de análise: 

(43) Não há nada de novo no “macarthismo” do “Escola Sem Partido” que não uma 

repetição empobrecida de discursos dos anos de 1960 que apenas substituiu a fantasiosa 

“cubanização” pela “venezuelização” do Brasil. Entre 1950 e 1960, o anticomunismo 

conservador, contextualizado pela Guerra Fria, criou uma fábrica ilusório [sic] de que o 

país estaria sendo tomado pelos comunistas e inflamou o Brasil com um grande engodo 

que se voltou com força para o lado da educação. 

Segundo o discurso de atores sociais conhecidos na época, como Gustavo Corção, Carlos 

Lacerda ou a revista anticomunista Ação Democrática, publicada pelo Instituto Brasileiro 

de Ação Democrática (IBAD), existiria um plano arquitetado por Moscou para doutrinar 

os jovens brasileiros. Segundo esse plano, professores marxistas estariam supostamente 

convertendo os(as) estudantes brasileiros, pois, após tornarem-se comunistas, se 

colocariam a serviço da capital soviética para subjugar o Brasil. 

Nesse contexto, a literatura crítica e alguns livros didáticos também se tornaram alvos da 

censura anticomunista, como o chamado “Livro Único” de Nelson Werneck Sodré, o que 

fez com que a marcha da família paranaense, que apoiou o Golpe Civil-Militar de 1964, 

fosse rebatizada para uma lustrosa e contraditória “Marcha em Favor do Ensino Livre”. O 

mais perigoso do anticomunismo no campo da educação no contexto do Golpe de 1964, é 

Figura 24 – Argumento de analogia à ditadura e Argumento da analogia à ditadura em 

relação aos documentos oficiais 
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que assim como o “Escola Sem Partido” faz hoje, o professor crítico foi confundido com 

um suposto doutrinador marxista ou esquerdista, tornando-se objeto de análise criminal 

que, na Ditadura Militar, foi particularmente perseguido por ser considerado um subversivo 

perigoso à Segurança Nacional. 

Hoje, o movimento “Escola Sem Partido” está construindo bases ideológicas que lembram 

esse mesmo contexto: um engodo que propositalmente confunde questionamento com 

doutrinação e que criminaliza institucionalmente o pensamento crítico. – “‘Escola Sem 

Partido’: engodo e ensino acrítico”, André Luiz Rodrigues de Rossi Mattos. 

 

(44) A institucionalização do “Programa Escola sem Partido”, portanto, representa o 

desmonte do percurso de construção democrática no campo da educação nacional, após 

mais de 20 anos de ditadura militar. 

Trata-se de um projeto que retoma os mecanismos utilizados no período da ditadura, que 

impôs conteúdos e metodologias de ensino de acordo com a ideologia do golpe de 1964, 

que estabeleceu a censura a determinados autores alegando doutrinação ideológica e que 

determinou a perseguição e a repressão contra educadores não coniventes. 

Esse programa, em 2016, relembra as conspirações usadas nesse período para criar um 

clima de atentado à moral e aos costumes da família, de violação de consciências por 

educadores ditos doutrinadores comunistas e de que a sociedade corria riscos, repetindo os 

ataques aos educadores vistos como ameaça aos interesses dominantes. – “Escola Sem 

Partido: estratégia golpista para calar a educação”, Claudia Dutra e Camila Moreno. 

 

(45) A escola sempre incomodou. Na PUC de São Paulo, é famoso e emblemático o 

episódio da invasão do campus da Rua Monte Alegre pela polícia nos tempos da ditadura, 

completados quarenta anos daquela triste, conquanto simbólica noite de setembro de 1977. 

Durante esse mesmo nefasto período, era normal a inclusão da soturna figura do censor 

dentro da sala, da censura ao conteúdo de livros e textos e, até mesmo, alega-se, a criação 

das disciplinas de Educação Moral e Cívica e Ordem Social e Política Brasileira, a OSPB 

(criadas e obrigatórias pelo Decreto-lei nº 869/69). Não, o escola sem partido não traz nada 

de novo; ao invés, traz a velha e desgastada, porém intrépida e atrevida censura. – “Escola 

sem partido: a mordaça acadêmica”, Marco Antonio da Costa Sabino. 

 

(46) Lógico que a variedade incomoda aos que têm certeza (e não esqueçamos: o contrário 

da verdade não é a mentira, mas a certeza). A mudança é quase sempre vista como 

decadência e a multiplicidade como degradação. Daí o desejo de controle e de censura. 

Essa tendência se torna ainda mais complicada quando se soma a uma visão nostálgica de 

um passado inexistente, no qual os valores eram respeitados e as verdades cristalinas. Daí 

vem o desejo de evitar que os jovens se encontrem com as possibilidades de escolhas que 

só a diversidade permite. E essa possibilidade de escolha é o cerne desse debate que caberá 

agora à Corte suprema decidir. Doutrinar é tolher a possibilidade de escolher, apontando 

um caminho único para trilhar. – “Escola sem Partido: o avesso do avesso”, Daniel 

Medeiros. 

O trecho trazido em (43) evidencia de imediato a semelhança de uma estratégia 

assumida pelo ESP em relação aos princípios da ditadura. A criminalização de certos tópicos e 

discussões, sob a desculpa de ferir os princípios e os valores de um modelo de família, se 

assemelha muito ao espantalho do anticomunismo da década de 1960. Influenciados pelo 

contexto da época, figuras políticas alimentavam a discursividade de que existiria um monstro 
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a ser combatido, monstro esse que ameaçava os pilares de tudo aquilo que era considerado bom 

e correto. De maneira análoga, como discutido na seção anterior, há determinadas discussões, 

como as relativas à diversidade sexual e de gênero, que, ao serem empreendidas, poderiam 

colocar em xeque o status quo daquilo que rege o modo de conduta em sociedade, podendo ser 

entendida como não patriarcal. 

Podemos identificar, também, relação semelhante à ocorrida à época do golpe militar: 

há indiretamente o receio de que o ensino e o ambiente em que ele ocorre tenham a capacidade 

de tocar pontos sensíveis a determinados valores assentados. Como discutido e explicitado no 

trecho (44), após o período sombrio de tentativa de fazer ruir os princípios de um modelo de 

sociedade civilizada, o país caminhou em direção à busca por reformular as rotas a serem 

assumidas por diversas esferas de atividade humana, dentre elas, também e principalmente, a 

educação. Sendo essa um dos pilares para a criação e para a manutenção de valores 

considerados basilares, o ESP, em um movimento saudosista, busca recordar os princípios da 

censura e, assim, impedir que valores progressistas tenham espaço em meio às massas. Assim, 

sob o pretexto de deturpar aspectos valorosos, o ESP propõe, grosso modo, mecanismos de 

controle interno à escola.  

Este mecanismo de controle é também reconhecido no trecho (45), de maneira que o 

argumentador joga luz sobre casos que buscaram controlar também as adjacências da escola; 

em outros termos, os recursos dos quais a escola dependia e ainda depende, em maior ou menor 

grau, como é o caso do livro didático. O que se narra no trecho (45) se assemelha, por exemplo, 

ao episódio de censura ao material intitulado “Escola sem Homofobia”, em 2011, acusado de 

“incentivar alunos à homossexualidade”, sendo cabível ainda, à época, apelidar o material de 

“kit gay” – isso, inclusive, foi trazido à baila novamente em 2018, durante o período das eleições 

presidenciais, com o intuito de alavancar a candidatura propagandística do então candidato pelo 

PSL144.  

Por fim, como apontado no trecho (46), é de conhecimento de censores que o efeito de 

certeza pode ser mais efetivo do que a acusação da mentira quando se objetiva provocar adesão 

a uma determinada perspectiva. Assim, ao reforçar que determinados valores, em especial os 

da família, são sacros e virtuosos, atores favoráveis ao ESP acabam por apagar o dialogismo 

 
144 SCHREIBER, Mariana. Como movimentos similares ao Escola sem Partido se espalham por outros países. 

BBC Brasil, 13 de jul. de 2018. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-44787632>. Acesso em: 

02 de jan. de 2022; “KIT GAY”: o que é mito e o que é verdade. Gazeta do Povo, 16 de out. de 2018. Disponível 

em: <https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/kit-gay-o-que-e-mito-e-o-que-e-verdade-

b60i8lo4osb19tsf2du8bmr54/>. Acesso em: 02 de jan. de 2022. 
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intrínseco à perspectivação e, assim, relegam a perspectivas outras o obscurantismo da 

ignorância.  

Em diversos pontos, portanto, podemos identificar explicitamente formulações que 

apontam para a notória semelhança entre as propostas do ESP e as atitudes empreendidas no 

período ditatorial brasileiro, tal qual segue abaixo, o que nos permite reconstruir as Premissas 

1 a 4, bem como a Tese do Argumento 5’a: 

▪ Não há nada de novo no “macarthismo” do “Escola Sem Partido” que não 

uma repetição empobrecida de discursos dos anos de 1960 que apenas 

substituiu a fantasiosa “cubanização” pela “venezuelização” do Brasil. 

▪ A institucionalização do “programa escola sem partido”, portanto, 

representa o desmonte do percurso de construção democrática no campo da 

educação nacional, após mais de 20 anos de ditadura militar. 

▪ Durante esse mesmo nefasto período [tempos da ditadura], era normal a 

inclusão da soturna figura do censor dentro da sala, da censura ao conteúdo 

de livros e textos e, até mesmo, alega-se, a criação das disciplinas de 

Educação Moral e Cívica e Ordem Social e Política Brasileira, a OSPB. 

▪ Isso [um censor por sala de aula] se parece muito com um negro período 

vivido na recente história deste País. 

▪ A censura embutida no escola sem partido é daquele tipo mais 

desavergonhado. 

▪ Daí o desejo de controle e de censura. Essa tendência se torna ainda mais 

complicada quando se soma a uma visão nostálgica de um passado 

inexistente, no qual os valores eram respeitados e as verdades cristalinas. 

O Argumento 5’b, por seu turno, funciona como um ataque à plausibilidade da 

proposta do ESP com base em um desrespeito a valores. Uma vez que o ESP compartilha de 

características e propriedades que se assemelham aos da ditadura e que este modelo de regime 

antidemocrático é indesejável quando assumidas as premissas de que devemos aspirar pelo 

respeito à democracia, o ESP deve ser, portanto, barrado.  

 

6’ Argumento da inconstitucionalidade 

Para a reconstrução deste argumento, utilizamo-nos de excertos dos seguintes textos do corpus: 

“Jogo de soma ‘sem’: escolas com (muitos) partidos”, de Lilia Moritz Schwarcz – texto 10 do 

anexo; 

“Escola Sem Partido: estratégia golpista para calar a educação”, de Claudia Dutra e Camila 

Moreno – texto 11 do anexo; 

“Programa Escola sem Partido está do lado do retrocesso”, de Marco Antonio Carvalho Teixeira 

– texto 14 do anexo; 

“Escola sem partido: a mordaça acadêmica”, de Marco Antonio da Costa Sabino – texto 21 do 

anexo; 

“Escola sem Partido, terrivelmente inconstitucional”, de Luiz Claudio Romanelli – texto 25 do 

anexo; e 

“Escola sem Partido: o avesso do avesso”, de Daniel Medeiros – texto 26 do anexo. 
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Para darmos início à análise, reproduzimos abaixo o argumento reconstruído a partir 

dos enunciados extraídos dos textos acima, bem como sua diagramação: 

6’ Argumento da inconstitucionalidade [regra] 

Premissa 1: O Escola Sem Partido é inconstitucional. 

Premissa 2 (Garantia): Projetos e ações inconstitucionais não podem ser implementadas. 

Tese: O ESP não pode ser implementado.  

Fonte: elaboração própria 

Este argumento caracteriza um dos pilares da argumentação contrária, em especial 

nesta fase da polêmica. Tratando-se de uma disputa orientada a influenciar um processo de 

tomada de decisão, calcada em uma Proposta de Ação, é preciso que assumamos critérios 

mínimos para que uma deliberação seja colocada em pauta na esfera pública. No caso do ESP 

mais especificamente, em se tratando de um Projeto de Lei com o objetivo de modificar os 

documentos oficiais da educação, é esperado que tal proposta esteja de acordo com o crivo 

mínimo estabelecido pela Carta Magna para que se discuta a possibilidade de sua 

implementação. Como apontado nos trechos a seguir, porém, é possível observarmos que há 

um consenso mínimo quanto ao não acordo sobre os procedimentos basilares para que o ESP 

pudesse ser considerado constitucional: 

(47) É certo que o projeto sofreu um primeiro revés com o parecer do Ministério Público 

Federal que defendeu o direito à diferença e à pluralidade nas escolas. Portanto, não penso 

que seria preciso insistir na inconstitucionalidade desse programa. O projeto é 

evidentemente desajustado frente a uma República democrática e federativa, que mais do 

que impor consensos e difundir implícitos – mal explicitados – deve facultar um cardápio 

farto a seus cidadãos. 

[...] 

Estratégias de polarização servem apenas para acirrar os nossos ânimos, que já andam 

suficientemente exaltados. O projeto “Escola sem partido” nasceu inconstitucional, até 

porque vai perseguindo a direção oposta de uma República Federativa, cuja vocação é 

defender a diversidade. A estratégia é parecida com outras que têm apostado na 

radicalização e não no diálogo. – “Jogo de soma ‘sem’: escolas com (muitos) partidos”, 

Lilia Moritz Schwarcz. 

Figura 25 – Argumento da inconstitucionalidade 
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(48) Em recente Nota Técnica, o Ministério Público considera que o PL Escola sem Partido 

é inconstitucional porque “está na contramão dos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, especialmente os de ‘construir uma sociedade livre, justa e solidária’ 

e de ‘promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação”. 

É importante dizer que dois projetos idênticos tramitam na Câmara e no Senado Federal, 

de autoria do deputado Izalci (PSDB-DF) e do senador Magno Malta (PR-ES), 

respectivamente, que pretendem alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para a 

inclusão do “Programa Escola Sem Partido”. 

[...] 

Também, o projeto fere liberdade de cátedra e o princípio da gestão democrática da escola, 

violando a Constituição, e ignorando a LDB, que define a autonomia administrativa e 

pedagógica dos sistemas de ensino e orienta a elaboração de propostas curriculares com 

base nas diretrizes curriculares estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). 

– “Escola Sem Partido: estratégia golpista para calar a educação”, Claudia Dutra e 

Camila Moreno. 

 

(49) Não por acaso, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público 

Federal, em nota técnica ao Congresso, concluiu pela inconstitucionalidade da proposta. A 

Carta estabelece que o ensino deve ter por fundamentos o princípio da “liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber”. Restringir a 

liberdade de cátedra significa impedir o direito de aprender com o embate livre e plural de 

ideias. – “Programa Escola sem Partido está do lado do retrocesso”, Marco Antonio 

Carvalho Teixeira. 

 

(50) Do ponto de vista exclusivamente jurídico, o projeto de lei é inconstitucional. Viola, 

a um só tempo, todos esses direitos de liberdade negativa – aliás, de maneira, insisto, vulgar 

– de forma que um arremedo como esse não viverá por muito tempo na ordem de direito 

ora observada. O risco não é somente essa espécie de pensamento se tornar lei 

(inconstitucional). O risco é outro, e talvez seja ligado ao que efetivamente pretendem os 

defensores da ideia. 

[...] 

O projeto visa a estabelecer uma lei leviana e hipócrita. Leviana porque não é possível que 

congressistas, com suas tão bem preparadas assessorias, não saibam da flagrante 

inconstitucionalidade – é dizer, é grande a possibilidade de se tratar de estratégia eleitoreira, 

uma prestação de contas aos votantes que comungam desse tacanho pensamento; hipócrita 

porque tal lei jamais seria executável, é dizer, nunca atingiria os fins a que se presta – e 

isso por inúmeros motivos. – “Escola sem partido: a mordaça acadêmica”, Marco Antonio 

da Costa Sabino. 

 

(51) O dia 16 de setembro de 2019 ficará marcado como um dia histórico na Assembleia 

Legislativa do Paraná. Por 27 votos contrários e 21 a favor, o plenário derrotou o projeto 

da Escola sem Partido. Foi uma decisão acertada, porque o projeto é terrivelmente 

inconstitucional e ilegal. 

Desde que o projeto de lei foi apresentado, fui um firme opositor da proposta. Como 

deputado, defendo a Constituição e o projeto é flagrantemente inconstitucional. A 

Constituição Federal estabelece, em seu artigo 22, que é competência privativa da União 

dispor sobre diretrizes e bases da educação nacional. A liberdade de ensinar e o pluralismo 

de ideais constituem diretrizes para a organização da educação impostas pela própria 
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Constituição. Compete exclusivamente à União dispor a seu respeito. O estado não pode 

nem sequer pretender complementar essa norma, deve se abster de legislar sobre o assunto. 

[...] 

O cerceamento do exercício docente fere a Constituição ao restringir o papel do professor, 

estabelecer censura a determinados conteúdos e materiais didáticos, além de proibir o livre 

debate no ambiente escolar. Seria um enorme retrocesso se tivesse sido aprovado. 

Instituições como o Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Paraná 

(OAB-PR), o Ministério Público Estadual e o Conselho Estadual de Educação também se 

manifestaram publicamente contra a proposta. Foram unânimes em rejeitar a 

constitucionalidade do projeto, que fere a liberdade de ensino. Além disso, o Supremo 

Tribunal Federal já decidiu pela inconstitucionalidade em todas as ações diretas contra 

projetos similares a esse. Foram suspensas as aplicações desse tipo de lei. – “Escola sem 

Partido, terrivelmente inconstitucional”, Luiz Claudio Romanelli. 

 

(52) Há algum tempo, o termo “doutrinação” passou a ser empregado como uma disposição 

capaz de permitir o poder público a intervir na prática docente. Um professor ou professora 

não poderia, de acordo com essa abordagem, expressar ideias políticas, ideológicas, morais 

ou religiosas que contrariassem os interesses dos pais e fossem capazes de induzir as 

crianças e os jovens a comportamentos e atitudes reprováveis. Sugeriu-se, inclusive, que 

cartazes fossem fixados nas portas das salas de aula com essas proibições e os alunos e 

alunas foram estimulados a denunciar os professores que transgredissem esses novos 

cânones do ensino. 

O parágrafo acima poderia ilustrar o roteiro de algum filme distópico, como 1984. Mas 

não. Ele existe e agora o Supremo Tribunal Federal vai finalmente se posicionar a respeito 

da constitucionalidade dessa proposição que já foi objeto de projetos de leis municipais e 

estaduais por todo o Brasil. No Congresso Nacional também tramita um projeto 

semelhante, mas ainda não foi votado. 

A Constituição brasileira de 1988 é clara quando identifica como um direito fundamental 

a liberdade de pensamento e de expressão de atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação. Isso já deveria bastar. – “Escola sem Partido: o avesso do avesso”, Daniel 

Medeiros. 

Como podemos observar em todos os excertos acima, há uma noção comum do que 

seriam os pressupostos de uma política calcada nos valores estabelecidos pela Constituição, 

bem como há apontamentos do quão distante o ESP está desses mesmos pressupostos. Dessa 

forma, torna-se flagrante que as instâncias em que o ESP é barrado são aquelas que reconhecem 

uma disparidade entre aquilo que é esperado de um Projeto de Lei e aquilo que o ESP se propõe 

a implementar.  

Ao observarmos os dizeres dos textos que compõem nosso corpus, podemos 

identificar um argumento subjacente que sustenta a formulação da Premissa 1, que, por seu 

turno, funciona como elemento a partir do qual é possível identificarmos e reconstruirmos a 

Tese de que o ESP não pode ser implementado. Para melhor entendermos a dinâmica que subjaz 

ao presente argumento, faz-se pertinente relembrarmos o esquema de argumento por 

classificação verbal. Para isso, reproduzimos o esquema abstrato abaixo: 

 



183 

 

Argumento por classificação verbal [definição] 

Premissa 1-n: A categoria X, na qual @ está incluído, encontra-se sob a definição D 

Premissa 2: @ cumpre (ou não cumpre) os aspectos recobertos pela definição D 

Conclusão: @ pode (ou não pode) ser considerado D  

Fonte: Gonçalves-Segundo (2022b); Walton (2006) 

Ao aplicarmos esse esquema à discussão, temos como segue: 

Premissa 1: Um Projeto de Lei, como o que o ESP apresenta, encontra-se sob o crivo do que 

seria constitucionalidade: o de dever prezar pelos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, especialmente os de construir uma sociedade livre, justa e solidária e de 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. 

Premissa 2: O ESP não cumpre os aspectos pressupostos e esperados para ser considerado 

constitucional. 

Tese: O ESP é considerado inconstitucional. 

Assim, considerando a dinâmica subjacente de que o ESP não preenche os requisitos 

para fazer parte da categoria de “Projetos de Lei a serem deliberados”, a discussão passa a ser 

categorizada, portanto, pela negativa; neste contexto, como algo inconstitucional. Isso, por seu 

turno, acaba por mitigar possíveis questionamentos e refutações quanto à factualidade do 

estatuto inconstitucional da proposta e, assim, acaba por facilitar o raciocínio posterior: 

assumindo que os valores da Constituição ainda são respeitados no país, a não conformidade 

do ESP para com esse aspecto resulta na impossibilidade de sua implementação. Por fim, 

podemos observar ainda uma aproximação entre as discussões que constituem os Argumentos 

5’, uma vez que se trata de um cenário que precisa, por excelência, do desrespeito  

à Constituição para conseguir solo fértil e, assim, instaurar mecanismos semelhantes ao período 

sombrio da ditadura militar.  

 

7’ Argumento da popularidade política 

Para a reconstrução deste argumento, utilizamo-nos de excertos dos seguintes textos do corpus: 

“Escola sem noção”, de Denis Burgierman – texto 19 do anexo; e 

“Escola sem partido: a mordaça acadêmica”, de Marco Antonio da Costa Sabino – texto 21 do 

anexo. 

Para darmos início à análise, reproduzimos abaixo o argumento reconstruído a partir 

dos enunciados extraídos dos textos acima, bem como sua diagramação: 

7’ Argumento da popularidade política [consequência negativa] 

Premissa 1: Quem promove o ESP apenas está interessado em ganhar capital político. 

Premissa 2: Aprovar o ESP apenas consolidará tal capital político. 

Premissa 3 (Garantia): É indesejável que esse capital político se consolide. 

Tese: O ESP não deve ser implementado. 
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 Fonte: elaboração própria 

Uma discussão que se tornou comum ao longo da polêmica como um todo diz respeito 

a quem seriam os atores sociais por trás de determinados posicionamentos. Com o objetivo 

máximo de diluir a plausibilidade de alegações que partem de determinados atores sob ataque, 

podemos identificar uma estratégia que, à primeira vista, pode nos levar a erroneamente 

entendê-la como uma falácia, mas que, quando observada mais atentamente, pode ser 

considerada uma estratégia legítima de trazer à tona valores e intenções que possam estar 

velados. Nesse sentido, há eventos dos quais determinados atores fazem parte e que levantam 

o questionamento que diz respeito a quais seriam outras possíveis intenções por detrás de suas 

atitudes, circunscritas a determinados estados-de-coisa. Esse argumento se torna mais evidente 

nos trechos a seguir, retirados de nosso corpus de análise: 

(53) Pois então: Magno Malta, representante de um dos piores partidos, é relator do projeto 

de lei Escola Sem Partido, que tramita no Senado, com a proposta de proibir que os 

professores discutam questões de gênero ou “doutrinem” os alunos. O projeto é uma 

baboseira, do ponto de vista pedagógico é um desastre, mas encontra apoio porque surfa na 

baixa popularidade dos políticos. Como esse, há outras dezenas de projetos semelhantes 

tramitando na Câmara, nas Assembleias dos estados e nas câmaras de vereadores de várias 

cidades, quase todos de autoria de políticos duvidosos, tentando desviar as suspeitas de si 

para os coitados dos professores brasileiros, que aliás estão entre os mais mal pagos do 

mundo (enquanto senadores como Magno Malta estão entre os mais bem pagos do mundo). 

Outro partido que vem tentando se aproveitar do Escola Sem Partido foi o DEM, ex-PFL, 

que também tem currículo vergonhoso. Seu jovem vereador Fernando Holiday, de São 

Paulo, que lançou sua carreira política pelas redes sociais, estava meio por baixo em março 

deste ano, após uma acusação de ter usado caixa dois em sua campanha. No mês seguinte, 

talvez para desviar a atenção de si, ele começou a fazer blitzes em escolas públicas de São 

Paulo, como se fosse um tipo de polícia política, com o celular em punho, ameaçando 

professores e postando nas redes sociais. – “Escola sem noção”, Denis Burgierman. 

 

(54) A ideologia materializada em projeto de lei é tão perniciosa que ela atende os interesses 

de quem se coloca, em outras oportunidades, em lados diametralmente opostos. A Bancada 

Evangélica da Câmara foi a grande responsável pela aprovação do texto, mas o Movimento 

Brasil Livre também o apoia, tanto quanto setores dos mais variados matizes, cada um 

defendendo seu próprio interesse, o projeto atendendo a todos. Ele anda na linha do decreto 

paulistano que, em 2016, proibiu os taxistas de abordarem com seus passageiros assuntos 

“polêmicos” como religião, futebol e política (na época, escrevi para o blog do Global 

Figura 26 – Argumento da popularidade política 
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Freedom of Expression da Universidade de Columbia sobre o assunto) – felizmente, a 

Prefeitura voltou atrás. – “Escola sem partido: a mordaça acadêmica”, Marco Antonio da 

Costa Sabino. 

Como podemos observar nos trechos acima, o ESP pode, por vezes, ser utilizado como 

uma catapulta para alavancar determinados nomes. Uma vez que pode haver certa resistência 

por parte de um auditório com relação a determinados nomes em função de eventos e acusações 

que os circundam, abraçar uma causa como a do ESP pode ser uma estratégia de reconstrução 

da própria imagem. O ESP, em diversos momentos, é construído como um Movimento que visa 

a alçar valores supostamente universais, aceitos e valorizados, além de supostamente objetivar 

cenários e atitudes reconhecidamente positivos – em outros termos, podemos assumir que é 

pouco provável que um ator social comum seja deliberadamente contra um espaço em que as 

pessoas possam se expressar livremente sob o nome de “pluralidade”, além de que seja pouco 

factível que esse mesmo ator seja desfavorável ao combate de estruturas de corrupção que 

impeçam essa pluralidade de ocorrer. 

Assim, abraçando o ESP como uma pauta quente no cerne de sua discussão, 

determinadas figuras políticas acabam por utilizar essa oportunidade para ocupar espaços e 

reorientar a visão que o auditório pudesse eventualmente ter sobre eles. Isso pode ser ilustrado 

no excerto (53), em que o argumentador narra um evento protagonizado pelo vereador Fernando 

Holiday (da cidade de São Paulo): considerando as acusações sob as quais ele estava sendo 

investigado à época, ao abraçar uma causa e assumir a posição de agente de materialização 

desses valores, ele potencialmente conseguiria, assim, ressignificar sua própria imagem e, com 

isso, possivelmente promover adesão a suas ideias como uma extensão da encenação de sua 

imagem. 

Isso posto, e com base nos argumentos identificados, podemos concluir que o ESP 

também servia como uma plataforma por meio da qual determinados atores conseguiriam 

capital político – isto é, força simbólica para conseguir implementar decisões reais de ordem 

pública e política –, de modo que os valores que estes políticos alegam defender são valores 

abstratos (PERELMAN; OLBRECTS-TYTECA, 2005[1958])  que são esperados de qualquer 

cidadão razoável e que, portanto, não diz respeito à educação em si. Considerando que essa 

estratégia serve, em primeiro lugar, a interesses de ordem privada e, em segundo lugar, à 

manutenção da imagem pública desses políticos com potencial de influência em outros debates 

para além do ESP, podemos observar no Argumento 7’ uma refutação orientada à não 

implementação do ESP, com vistas a explicitar que o aproveitamento dessa pauta na esfera 

pública funcionaria como uma publicidade às custas da educação.  
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8’ Argumento de controle do discurso pedagógico e Argumento da censura 

Para a reconstrução destes argumentos, utilizamo-nos de excertos dos seguintes textos do 

corpus: 

“Escola sem noção”, de Denis Burgierman – texto 19 do anexo; 

“Escola sem partido: a mordaça acadêmica”, de Marco Antonio da Costa Sabino – texto 21 do 

anexo; 

“Leis não são meras pretensões nem são lidas apenas assim”, de Rafael Bittencourt Santos – 

texto 22 do anexo; e 

“Escola sem Partido: o avesso do avesso”, de Daniel Medeiros – texto 26 do anexo. 

Para darmos início à análise, reproduzimos abaixo os argumentos reconstruídos a partir 

dos enunciados extraídos dos textos acima, bem como sua diagramação: 

8’a Argumento de controle do discurso pedagógico [causa-efeito] 

Premissa 1: O ESP restringe o discurso pedagógico docente, desestimulando determinados 

materiais/discussões/terminologias em sala de aula. 

Premissa 2: A liberdade do trabalho docente está em função de sua possibilidade de escolher 

quais estratégias pedagógicas desejar.  

Premissa 3 (Garantia): Projetos e movimentos que visam a restringir a liberdade do trabalho 

docente promovem censura. 

Tese: O ESP promove a censura. 

 

8’b Argumento da censura [regra] 

Premissa 1: O ESP promove a censura. 

Premissa 2 (Garantia): É incoerente que projetos e movimentos que promovem a censura 

integrem documentos oficiais sobre educação.  

Tese: O ESP não pode ser implementado. 

 Fonte: elaboração própria 

Figura 27 – Argumento de controle do discurso pedagógico e Argumento da censura 
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Como discutido em momentos anteriores, é comum identificarmos na discursividade 

favorável ao ESP formulações que concebem a figura professoral como alguém cujos poderes 

de influência sobrepujam o senso comum. É preciso que essa visão seja aceita, ainda que 

minimamente, para que, assim, a partir de uma leitura do estado-de-coisas presente em que o 

professor goze de tamanho poder, uma entidade como o ESP se veja legitimada a propor e 

defender algum tipo de mecanismo de controle desse poder.  

Uma vez estabelecido o pressuposto de que o professor possui essa capacidade de 

influenciar alunos, é de se esperar que àqueles cujos valores e compromissos não sejam 

contemplados nessas discussões remanesça o ímpeto de fazer com que essas discussões cessem. 

Incorrer em atitudes que materializem a proibição de determinados objetos de tematização 

caracteriza um cercear de liberdade e, por excelência, caminha em sentido à censura. Esse caso 

de censura, mais especificamente, se calca na estratégia de subtrair da figura docente os recursos 

materiais e, não raro, psicológicos e emocionais de sustentar as demandas da e a dinâmica em 

sala de aula. Essa dinâmica que subjaz aos argumentos se torna mais evidente nos trechos a 

seguir, retirados de nosso corpus de análise: 

(55) Magno Malta, representante de um dos piores partidos, é relator do projeto de lei 

Escola Sem Partido, que tramita no Senado, com a proposta de proibir que os professores 

discutam questões de gênero ou “doutrinem” os alunos. O projeto é uma baboseira, do 

ponto de vista pedagógico é um desastre, mas encontra apoio porque surfa na baixa 

popularidade dos políticos. – “Escola sem noção”, Denis Burgierman. 

 

(56) A escola sempre incomodou. Na PUC de São Paulo, é famoso e emblemático o 

episódio da invasão do campus da Rua Monte Alegre pela polícia nos tempos da ditadura, 

completados quarenta anos daquela triste, conquanto simbólica noite de setembro de 1977. 

Durante esse mesmo nefasto período, era normal a inclusão da soturna figura do censor 

dentro da sala, da censura ao conteúdo de livros e textos e, até mesmo, alega-se, a criação 

das disciplinas de Educação Moral e Cívica e Ordem Social e Política Brasileira, a OSPB 

(criadas e obrigatórias pelo Decreto-lei nº 869/69). Não, o escola sem partido não traz nada 

de novo; ao invés, traz a velha e desgastada, porém intrépida e atrevida censura. 

[...] 

A censura embutida no escola sem partido é daquele tipo mais desavergonhado, que não 

faz cerimônia e logo aparece para proibir que ideias sejam disseminadas, pensamentos, 

formulados e a palavra, oral ou escrita, expressada. Essa censura não peca apenas pela 

qualidade própria de si mesma – simplesmente, ser censura –; peca, também porque ataca 

um território ontologicamente livre. – “Escola sem partido: a mordaça acadêmica”, 

Marco Antonio da Costa Sabino. 

 

(57) A legislação proposta pode pretender evitar somente que o professor diga que os 

alunos devem ir em um ato específico ou que o professor diga que os alunos devem 

participar de atos em geral. Todavia, leis não são meras pretensões nem são lidas apenas 

assim. Ficando a decisão do que é doutrinamento ao arbítrio de um fiscal ou juiz qualquer, 

temos a efetivação da censura na escola. Porque, para estabelecê-la, não é preciso chegar à 
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punição de fato, basta a sua ameaça presente e forte. – “Leis não são meras pretensões nem 

são lidas apenas assim”, Rafael Bittencourt Santos. 

 

(58) Há algum tempo, o termo “doutrinação” passou a ser empregado como uma disposição 

capaz de permitir o poder público a intervir na prática docente. Um professor ou professora 

não poderia, de acordo com essa abordagem, expressar ideias políticas, ideológicas, morais 

ou religiosas que contrariassem os interesses dos pais e fossem capazes de induzir as 

crianças e os jovens a comportamentos e atitudes reprováveis. Sugeriu-se, inclusive, que 

cartazes fossem fixados nas portas das salas de aula com essas proibições e os alunos e 

alunas foram estimulados a denunciar os professores que transgredissem esses novos 

cânones do ensino. 

[...] 

Lógico que a variedade incomoda aos que têm certeza (e não esqueçamos: o contrário da 

verdade não é a mentira, mas a certeza). A mudança é quase sempre vista como decadência 

e a multiplicidade como degradação. Daí o desejo de controle e de censura. Essa tendência 

se torna ainda mais complicada quando se soma a uma visão nostálgica de um passado 

inexistente, no qual os valores eram respeitados e as verdades cristalinas. Daí vem o desejo 

de evitar que os jovens se encontrem com as possibilidades de escolhas que só a diversidade 

permite. E essa possibilidade de escolha é o cerne desse debate que caberá agora à Corte 

suprema decidir. – “Escola sem Partido: o avesso do avesso”, Daniel Medeiros. 

Diferentemente do ocorrido no princípio da discussão, quando se assumia que a 

doutrinação ocupava a interação na sala de aula, com o passar do tempo, defensores da proposta 

passaram a também apontar supostas instâncias de doutrinação em outros elementos que, direta 

ou indiretamente, estão associados ao ambiente da escola; é o que aconteceria, por exemplo, 

com o material didático. Como apresentado logo no início do excerto (55), a pauta relacionada 

a questões de gênero, de sexo e de sexualidade ganhou notoriedade no cenário educacional – 

por exemplo, o material intitulado “Escola sem Homofobia” – e, com isso, recebeu igual 

atenção e resistência por parte de grupos conservadores. No excerto mencionado, o 

argumentador chama atenção para o fato de uma figura política, o ex-senador Magno Malta, 

dedicar-se a defender a proibição do próprio termo “gênero”. Podemos entender que, para essa 

discursividade em que Malta se ancora, “gênero” é entendido como um termo que possibilita 

um acesso a uma rede de conhecimentos e de experiências, noções estas que, se colocadas para 

debate, poderiam, por exemplo, questionar determinados valores e representações que, por seu 

turno, servem aos poderes desse grupo que Malta representa – notadamente, políticos 

conservadores e a bancada evangélica.  

Assim, esses aspectos nos permitem reconstruir a Premissa 1 do Argumento 10’a – “o 

ESP restringe o discurso pedagógico docente, desestimulando determinados 

materiais/discussões/terminologias em sala de aula” –, de modo que fica evidente o bloqueio 

em relação a determinados objetos de tematização, o que, por seu turno, acaba por desestimular  

a liberdade do professor enquanto profissional entendido como alguém capaz e competente o 
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suficiente para assumir a administração de sua própria sala de aula. A partir disso, torna-se 

possível também reconstruir a Premissa 2 do mesmo argumento – “a liberdade do trabalho 

docente está em função de sua possibilidade de escolher quais estratégias pedagógicas desejar”. 

A combinação dessas duas Premissas nos permite identificar, portanto, a Tese de que aquilo 

que o ESP promete, de fato, é a censura, ainda que pobremente disfarçada de uma tentativa de 

garantia de direitos e valores democráticos.  

Estabelecida essa Tese, podemos depreender, então, o raciocínio empreendido no 

Argumento 10’b. Assumindo a Premissa de que o ESP é um meio de promover a censura e, 

novamente, assumindo que os princípios que regem a convivência em sociedade se distanciam 

de tal mecanismo, o ESP não deve, portanto, ser implementado. Isso se faz evidente, por 

exemplo, no excerto (57), em que essa proposta de proibir determinadas discussões sob a 

desculpa de promoção de doutrinação ideológica não só caracteriza uma decisão arbitrária e, 

portanto, censora, como também evidencia a carência de aspectos a serem considerados para a 

possibilidade de categorizar algo como doutrinador, como discutido mais detalhadamente no 

argumento a seguir.    

 

9’ Argumento da carência de critérios à criminalização docente 

Para a reconstrução destes argumentos, utilizamo-nos de excertos dos seguintes textos do 

corpus: 

“Escola sem Partido, neutralidade e isenção”, de Fabricio Maoski – texto 3 do anexo; 

“Programa Escola sem Partido está do lado do retrocesso”, de Marco Antonio Carvalho Teixeira 

– texto 14 do anexo; 

“Escola sem noção”, de Denis Burgierman – texto 19 do anexo; e 

“Leis não são meras pretensões nem são lidas apenas assim”, de Rafael Bittencourt Santos – 

texto 22 do anexo. 

Para darmos início à análise, reproduzimos abaixo os argumentos reconstruídos a partir 

dos enunciados extraídos dos textos acima, bem como sua diagramação: 

9’a Argumento da carência de critérios para exposição ao arbítrio jurídico [causa-feito] 

Premissa 1: O ESP não oferece critérios claros quanto ao que seria considerado doutrinação. 

Premissa 2 (Garantia): A carência de critérios claros para determinar a doutrinação deixa o 

docente exposto à arbitrariedade jurídica.  

Tese: O docente ficaria à mercê do arbítrio de um fiscal ou juiz qualquer. 

 

9’b Argumento da exposição ao arbítrio jurídico para insegurança jurídica [causa-efeito] 

Premissa 1: O docente ficaria à mercê do arbítrio de um fiscal ou juiz qualquer. 

Premissa 2 (Garantia): Se o docente fica à mercê do arbítrio de um fiscal ou juiz qualquer, 

gera-se uma insegurança jurídica quanto a sua atividade.   
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Tese: O ESP gera insegurança jurídica na realização da atividade docente. 

 

9’c Argumento da insegurança jurídica para criminalização docente [causa-efeito] 

Premissa 1: O ESP gera uma insegurança jurídica na realização da atividade docente.   

Premissa 2 (Garantia): Se há insegurança jurídica, há abertura para a criminalização docente. 

Tese: O ESP gera uma abertura para a criminalização docente. 

 

9’d Argumento da criminalização docente [consequência negativa] 

Premissa 1: Se o ESP for implementado, cria-se uma abertura para a criminalização docente.  

Premissa 2 (Garantia): A abertura para a criminalização do trabalho docente é inaceitável. 

Tese: O ESP não deve ser implementado. 

 Fonte: elaboração própria 

Ao assumirmos que posicionamentos favoráveis tendem a atribuir ao professor parte 

significativa desse agenciamento em função da doutrinação e que esta se faz presente de 

maneira hegemônica, é possível depreendermos que a refutação em 9’ perpasse desde as 

Premissas que coloquem em xeque a legitimidade de dizeres que se apoiam nessa 

perspectivação errônea – ou ao menos inconsistente – até a projeção de Consequências 

Negativas quanto à possibilidade de efetivação daquilo que o ESP pretende em seu formato de 

Lei. Nesse sentido, podemos observar que, do Argumento 9’a ao Argumento 9’d, há uma 

progressão: há uma série de argumentos epistêmicos com o objetivo de estabelecer Premissas 

que fossem aceitáveis e que esta aceitabilidade pudesse ser transferida, por fim, à Tese última, 

em 9’d, de que o ESP não deveria ser implementado. 

Como mencionado também no primeiro estágio da polêmica, ao analisarmos os 

Argumento 3 e Argumento 3’, a suposta existência de uma doutrinação a partir de uma 

hegemonia esquerdista seria o cerne a partir do qual se torna possível qualificar a leitura da 

realidade como indesejável. Em maior ou menor grau, diferentes argumentos recorrentemente 

invocam esse aspecto do estado-de-coisas presente para legitimar as conclusões às quais 

chegam e que, comumente, se aproximam de formulações como a de ser necessária a 

implementação do ESP.  

Figura 28 – Argumento da carência de critérios à criminalização docente 
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Ainda que seja recorrente e  que seja uma Premissa produtiva para a legitimação de 

uma série de Teses, a própria noção de “doutrinação ideológica” é comumente vaga. Não raro, 

ao tentar delimitar o que seria doutrinação ideológica, diferentes atores recorrem a descrições 

de situações hipotéticas daquilo que não se pode fazer, em vez de delimitar o que é doutrinação 

para que, a partir disso, seja possível depreender por que deve ser evitada e quais seriam os 

critérios para, em contextos diferentes da situação hipotética, distintos atores pudessem, de fato, 

identificá-la. 

Isso posto, podemos notar que há abertura para se questionar qual seria a legitimidade 

dessa prática, denominada “doutrinação ideológica”, quando pouco se sabe sobre os modos de 

identificá-la. Além disso, se pouco se sabe sobre os critérios que devem ser levados em 

consideração para categorizar determinado evento como ideologicamente doutrinário, coloca-

se em xeque a pertinência de Leis que derivam de parâmetros tão genéricos. 

O questionamento quanto à (in)consistência do que se denomina doutrinação pode ser 

identificada em textos de diferentes argumentadores que contribuem para a discussão, como 

podemos observar nos excertos a seguir: 

(59) Dizer, por exemplo, que o discurso do professor não é neutro e que isso constitui um 

crime é a mesma coisa que criminalizar o seu pensamento e sua visão sobre a realidade. A 

imprensa, por exemplo, ao noticiar e ao pautar um jornal, expressa certas concepções 

políticas, culturais, religiosas e sociais. As igrejas, por exemplo, expressam suas ideias 

políticas e culturais nos seus cultos religiosos, como a luta contra o aborto. Simplesmente 

não é possível para ninguém construir um discurso em que não se coloquem suas posições 

sobre os fatos. 

[...] 

O segundo motivo é o critério subjetivo a que o projeto deixa os professores à mercê. 

Suponhamos que um aluno pergunte ao professor sua opinião sobre uma determinada 

política pública implementada por algum político em alguma esfera de governo. Ao dizer 

que concorda ou discorda por algum motivo, a fala do professor poderia ser enquadrada 

como incitação aos alunos para fazer parte de uma manifestação favorável ou contrária a 

um partido político. Isso nos leva ao problema de avaliar se um discurso é ou não 

doutrinário. Se eu ensinar sobre Marx, eu estou doutrinando ou não? Se eu falar sobre os 

crimes de Stalin, eu estou doutrinando ou não? Se eu falar sobre a pobreza na África, eu 

estou doutrinando ou não? Isso tudo é muito subjetivo e abre caminho para uma 

criminalização da atividade docente. – “Escola sem Partido, neutralidade e isenção”, 

Fabricio Maoski. 

 

(60) Talvez influenciada pelo acirramento político, a proposta de inclusão do Programa 

Escola sem Partido na LDB é um conjunto de medidas contrárias a uma suposta doutrinação 

política e moral empreendida por professores em sala de aula. Faço algumas críticas à 

iniciativa que tramita no Senado. 

A primeira advém do fato de impor à escola que ensine a educação religiosa e moral da 

família. De qual família? Se a moral familiar provém, na maioria das vezes, da opção 

religiosa, é um equívoco supor que no país predomine um segmento. Mesmo nas 
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denominações cristãs a heterogeneidade é a marca. A questão revela a contradição de um 

programa que diz defender “pluralismo de ideias no ambiente acadêmico”. 

[...] 

O programa também implica riscos para o livre trabalho do docente e abre brecha para 

práticas macarthistas. No Art. 8º está previsto que “o ministério e as secretarias de educação 

contarão com um canal de comunicação destinado ao recebimento de reclamações 

relacionadas ao descumprimento desta Lei, assegurado o anonimato”. 

Um problema de partidarização do conteúdo, algo bem diferente do debate político, não 

deveria ser resolvido na própria escola? A apropriação coletiva não teria efeito pedagógico 

ao propiciar que a comunidade escolar estabelecesse limites? – “Programa Escola sem 

Partido está do lado do retrocesso”, Marco Antonio Carvalho Teixeira. 

 

(61) Outro partido que vem tentando se aproveitar do Escola Sem Partido foi o DEM, ex-

PFL, que também tem currículo vergonhoso. Seu jovem vereador Fernando Holiday, de 

São Paulo, que lançou sua carreira política pelas redes sociais, estava meio por baixo em 

março deste ano, após uma acusação de ter usado caixa dois em sua campanha. No mês 

seguinte, talvez para desviar a atenção de si, ele começou a fazer blitzes em escolas públicas 

de São Paulo, como se fosse um tipo de polícia política, com o celular em punho, 

ameaçando professores e postando nas redes sociais. – “Escola sem noção”, Denis 

Burgierman. 

 

(62) O projeto Escola Sem Partido tem como um dos seus objetivos impedir o 

doutrinamento ideológico no Ensino Básico. Contudo, a compreensão vaga do que é 

“doutrinamento ideológico” acaba por torná-lo um projeto que torna juridicamente 

insegura a profissão docente, em especial naquelas áreas que lidam com temas políticos e 

morais. A falta de clareza a respeito do que constitui essa doutrinação levará à 

arbitrariedade na avaliação da atuação do professor. 

[...] 

A legislação proposta pode pretender evitar somente que o professor diga que os alunos 

devem ir em um ato específico ou que o professor diga que os alunos devem participar de 

atos em geral. Todavia, leis não são meras pretensões nem são lidas apenas assim. Ficando 

a decisão do que é doutrinamento ao arbítrio de um fiscal ou juiz qualquer, temos a 

efetivação da censura na escola. Porque, para estabelecê-la, não é preciso chegar à punição 

de fato, basta a sua ameaça presente e forte. – “Leis não são meras pretensões nem são 

lidas apenas assim”, Rafael Bittencourt Santos.  

A partir dos excertos acima, é possível depreender e reconstruir os argumentos 

seriados de 9’a a 9’d, de modo que o Argumento 9’a começa por, incialmente, refutar a 

Premissa central da presença de uma hegemonia esquerdista na escola para, posteriormente, 

funcionar como argumento que atribui aceitabilidade para as Premissas dos Argumentos 9’b a 

9’d, até culminar, por fim, na proposta de não implementação do ESP. 

Ademais, é possível identificar, a partir de diferentes perspectivas e de distintas 

exemplificações – por exemplo, se seriam doutrinação a abordagem de nomes como Marx, 

Stalin e outras figuras históricas, ou a não concordância estrita com valores de uma concepção 

de família, ou mesmo o debate sobre o conceito de manifestação –, que a noção de hegemonia 

esquerdista, manifestada por meio de doutrinação, pode ser enquadrada em uma série de 
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diferentes contextos e que tal formulação careceria, portanto, de critérios claros e bem 

delimitados para que fosse possível aferir quais são os casos que a Lei pretenderia combater. 

Junto dessa discussão, é possível identificarmos que uma Consequência Negativa plausível a 

partir da possibilidade de implementação de uma Lei com proposições tão vagas seria a de 

comprometer a segurança jurídica daqueles atores que assumem a posição de professor. A partir 

disso, é possível reconstruir a Tese do Argumento 9’a tal como “o docente ficaria à mercê do 

arbítrio de um fiscal ou juiz qualquer”.  

Apesar de não ter sido um Projeto de Lei aprovado em nível nacional como pretendido, 

o excerto (61) nos apresenta o relato de um exemplo concreto que ilustra a Consequência 

Negativa à qual os professores estariam submetidos ainda mais fortemente, caso houvesse um 

respaldo legal que legitimasse tais ações. A ausência de critérios claros ou mesmo habilmente 

elaborados acaba por legitimar atitudes como a de Holiday, que se colocou, ainda que 

momentaneamente, na posição de alguém que tem poder para julgar, o que contribui para a 

discursividade que, em última instância, quer criminalizar a figura professoral. 

Por fim, estes casos trazidos para discussão nos artigos de diversos argumentadores 

contrários e, mais especificamente, naqueles apontados nos excertos acima nos permite 

inclusive jogar luz sobre a Premissa de Objetivo do Argumento 3: “deve haver pluralidade ao 

longo de todos os estágios da educação”. É pouco provável que qualquer ator social que se 

dedique a discutir um tema relacionado à educação em um modelo calcado em valores 

democráticos negue a necessidade de pluralidade no ambiente da escola. Os argumentos 

contrários à Premissa de que haveria uma hegemonia de esquerda nas escolas e universidades 

brasileiras não negam o (suposto) Objetivo aqui identificado, mas claramente diverge sobre o 

que seria a própria noção de pluralidade.  

Esse Objetivo reconstruído no Argumento 3 pode ser entendido, na verdade, como 

uma estratégia de flexibilização e de criação de imagem de ponderação. Ao dizer que se tem o 

Objetivo de alcançar um estado-de-coisas em que a pluralidade esteja, de fato, concretizada, 

aqueles que se valem dessa discursividade se privam da necessidade de, muitas vezes, contra-

argumentar acusações de, por exemplo, perseguir a figura do professor, haja vista ter ocorrido 

a verbalização da busca por pluralidade. Supostamente, não podem acusar o ESP de negar a 

pluralidade quando há uma clara explicitação disso nos objetivos do projeto. É necessário 

atentarmo-nos que, sem fazer referência a um desacordo conceitual explícito do que seria 

pluralidade, a acusação de não pluralidade parece se tornar implausível. 
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10’ Argumento da desmotivação docente e Argumento da ineficácia educacional 

Para a reconstrução destes argumentos, utilizamo-nos de excertos dos seguintes textos do 

corpus: 

“Escola sem Partido, neutralidade e isenção”, de Fabricio Maoski – texto 3 do anexo; e 

“Escola sem noção”, de Denis Burgierman – texto 19 do anexo. 

Para darmos início à análise, reproduzimos abaixo os argumentos reconstruídos a partir 

dos enunciados extraídos dos textos acima, bem como sua diagramação: 

10’a Argumento da desmotivação docente [consequência negativa]  

Premissa 1: Se o ESP for aprovado, contribuirá a desmotivação do trabalho docente. 

Premissa 2 (Garantia): A desmotivação do trabalho docente é indesejável.  

Tese: O ESP não deve ser implementado.  

 

10’b Argumento da ineficácia educacional [consequência negativa] 

Premissa 1: Se o ESP desmotiva o docente, a eficácia da educação é reduzida.  

Premissa 2 (Garantia): A redução da eficácia da educação é indesejável.  

Tese: O ESP não deve ser implementado.  

Fonte: elaboração própria 

Como já foi extensivamente apontado ao longo de nossa análise, o professor é 

comumente a figura que ocupa o centro do alvo de investidas oriundas da discursividade 

favorável ao ESP. Isso se torna saliente a partir da leitura atenda dos textos que compõem nosso 

corpus, como também é algo facilmente observável a partir de outras formas de significação – 

por exemplo, o cartaz com os Deveres do Professor, algo proposto pelo ESP e diretamente 

direcionado a essa figura.  

Uma vez que isso se torna conhecido e circula entre as discursividades em disputa, fica 

também evidente a necessidade de justificar por que esta figura professoral estaria, de fato, em 

Figura 29 – Argumento da desmotivação docente e Argumento da ineficácia educacional 
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desvantagem. Com um movimento que flerta com a verbalização de algo que, muitas vezes, é 

tomado como óbvio, podemos observar, nos excertos a seguir, dois exemplares de 

posicionamentos que jogam luz sobre as condições às quais o professor é condicionado nessa 

disputa acerca de sua liberdade.  

(63) O primeiro motivo pelo qual esse projeto está equivocado é o fato de o conhecimento 

ser uma criação humana e, como qualquer criação, sofrer influência do meio em que é 

desenvolvido e das concepções dos seus autores. Não há conhecimento e nem discurso 

isento ou neutro, como gostariam os autores do projeto. Se eu vou ensinar um conteúdo de 

História – por exemplo, a Segunda Guerra Mundial –, no meu discurso estão concepções 

políticas, sociais e culturais. Não há como dissociar. Se eu vou ensinar sobre a Reforma, e 

eu sou católico, o meu discurso será diferente daquele de um evangélico. Essa suposta 

neutralidade que defende o projeto não é possível; simplesmente é uma fantasia que a 

maioria dos pensadores, como Pierre Bourdieu, já desconstruiu. 

Como eu posso me desligar de todas as minhas ideias, concepções e vivências para ensinar? 

Dizer, por exemplo, que o discurso do professor não é neutro e que isso constitui um crime 

é a mesma coisa que criminalizar o seu pensamento e sua visão sobre a realidade. A 

imprensa, por exemplo, ao noticiar e ao pautar um jornal, expressa certas concepções 

políticas, culturais, religiosas e sociais. As igrejas, por exemplo, expressam suas ideias 

políticas e culturais nos seus cultos religiosos, como a luta contra o aborto. Simplesmente 

não é possível para ninguém construir um discurso em que não se coloquem suas posições 

sobre os fatos. – “Escola sem Partido, neutralidade e isenção”, Fabricio Maoski. 

 

(64) Claro que não é mesmo aceitável que professores doutrinem seus alunos: o papel da 

educação é dar os elementos para que os alunos desenvolvam a capacidade de pensar por 

si próprios. Não dá mesmo para defender que um professor se aproveite de uma posição de 

poder para tentar fazer lavagem cerebral em seus alunos. Mas, quando se investiga mais a 

fundo as brigas que o Escola Sem Partido comprou, fica claro que, no fundo, o movimento 

não é contra a “doutrinação”. É contra o pensamento livre. Um dos seus princípios mais 

básicos, por exemplo, é defender “o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação 

moral que esteja de acordo com suas próprias convicções”. No fundo, o que o movimento 

quer é controlar os professores, para garantir que os alunos não aprendam “ideias 

perigosas” na escola, como o feminismo. Ou a justiça. 

E isso é péssimo, porque um elemento central em qualquer escola que funcione é a 

liberdade de ensinar. Na Finlândia, por exemplo, que tem o melhor sistema de educação do 

mundo, professores não precisam nem seguir um currículo detalhado – apenas diretrizes 

vagas de onde se quer chegar. Cabe a cada um encontrar, de maneira criativa, o caminho 

até o coração dos alunos. Está bem claro que um sistema assim é muito mais eficaz: alunos 

aprendem melhor com professores apaixonados, criativos, engajados. Sem falar que 

sistemas que dão mais liberdade invariavelmente atraem professores mais talentosos – dar 

aulas sob a ameaça constante de notificações judiciais tira todo o prazer de ensinar. 

[...] 

O projeto é uma baboseira, do ponto de vista pedagógico é um desastre, mas encontra apoio 

porque surfa na baixa popularidade dos políticos. Como esse, há outras dezenas de projetos 

semelhantes tramitando na Câmara, nas Assembleias dos estados e nas câmaras de 

vereadores de várias cidades, quase todos de autoria de políticos duvidosos, tentando 

desviar as suspeitas de si para os coitados dos professores brasileiros, que aliás estão entre 

os mais mal pagos do mundo (enquanto senadores como Magno Malta estão entre os mais 

bem pagos do mundo). – “Escola sem noção”, Denis Burgierman. 



196 

 

As Premissas 1 tanto do Argumento 10’a quanto do Argumento 10’b são facilmente 

recuperáveis a partir dos excertos acima: ao mesmo tempo em que o ator social que ocupa a 

posição de professor pode se ver desmotivado por adentrar a sala de aula atravessada por 

circunstâncias que a transformam em algo semelhante a um campo minado, podemos observar 

que a qualidade da educação passa a estar também em xeque. Muitas vezes, no ato de discutir 

acerca de um caso que sustenta uma generalização – uma generalização indutiva tal como “um 

professor doutrinador significa que professores doutrinam”, por exemplo –, é comum que o 

desenrolar da disputa acabe por desprender o nome da categoria que ele representa; em outros 

termos, algo que atores contrários ao ESP comumente se empenham em defender consiste em 

uma estratégia de relembrar que o indivíduo que ocupa essa posição em constante ataque não 

deixa de ser uma pessoa dotada de suas próprias subjetividades, de modo que, não raro, é preciso 

reumanizar essa figura como parte do processo de defender esse ponto de vista. Isso se sustenta, 

inclusive, nos dizeres do segundo parágrafo do excerto (64): é preciso relembrar que um dos 

pilares que sustentam as bases da educação perpassa pela necessidade de criar cidadãos letrados 

e críticos, e que, isso posto, um trabalho sem inspiração estaria fadado a incorrer no cenário 

mecanicista, descontextualizado e puramente mercadológico, servindo ao status quo de 

situações de poder em vez de servir à possibilidade de mudança dessa mesma estrutura. 

Assumindo que ambos os cenários são indesejáveis e que eles se tornariam 

potencialmente prováveis caso houvesse a aprovação do ESP, a conclusão mais plausível a se 

chegar seria a de que o ESP não deve ser implementado. Da forma como foram apresentados 

acima, os Argumentos 10’a e 10’b estão dispostos de maneira coordenada; isto é, cada um deles, 

individualmente, seria capaz de atacar o estado-de-coisas futuro visado pelo ESP e, dessa forma, 

desestimular adesão à possibilidade de implementação. Como podemos observar no excerto 

(64), porém, a separação entre desmotivação docente e ineficácia da educação é tão tênue que 

consideramos possível, também, a diagramação desta dinâmica da forma como segue: 

10’ Argumento da desmotivação à ineficácia docente [consequência negativa] 

Premissa 1: Se o ESP for aprovado, contribuirá a desmotivação do trabalho docente. 

Premissa 2: Se o docente está desmotivado em seu trabalho, a eficácia da educação é reduzida.  

Premissa 3 (Garantia): A redução da eficácia da educação é indesejável.  

Tese: O ESP não deve ser implementado.   

Nessa possibilidade de diagramação, a relação de concomitância entre desestímulo e 

ineficácia se torna mais imbrincada, o que evidencia uma possível relação de causa-efeito 

sequenciais e, possivelmente, uma Consequência Negativa que possa passar despercebida em 

um primeiro momento. Na relação coordenada dos argumentos acima, é possível 
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conjecturarmos um cenário em que um ator social possa, sim, defender que o professor não 

precise ser uma figura inspirada, haja vista a existência de pessoas cujos valores se distanciam 

de uma educação libertadora e que, portanto, estaria de comum acordo com um cenário em que 

o professor passasse a ocupar a posição de uma máquina que reproduz saberes, sejam eles quais 

forem; assim, a relação com a qualidade da educação passa a ser algo secundário. Na 

diagramação em 10’, porém, o elo entre os dois eventos fica explícito, na medida em que é 

saliente o fato de que desmotivar o docente incorre, também, no retroceder da qualidade da 

educação; essa retroação, por seu turno, acaba por ser algo menos factível de se defender quando 

comparada com o desestímulo de uma classe profissional comumente associada a instâncias 

específicas para justificar determinadas formas de categorização – como mencionado 

anteriormente, “um professor doutrinador significa que professores doutrinam”.  

 

11’, 12’ e 13’ Argumento do papel social da escola, Argumento da liberdade de 

pensamento e Argumento da formação acrítica  

Para a reconstrução destes argumentos, utilizamo-nos de excertos dos seguintes textos do 

corpus: 

“Escola sem Partido, neutralidade e isenção”, de Fabricio Maoski – texto 3 do anexo;  

“Escola Sem Partido: Doutrinação comunista, Coelho da Páscoa e Papai Noel”, de Leonardo 

Sakamoto – texto 4 do anexo; 

“Como educadores, não podemos aceitar a Escola sem Partido”, de Soraya Smaili – texto 8 do 

anexo; e 

“Escola sem noção”, de Denis Burgierman – texto 19 do anexo. 

Para darmos início à análise, reproduzimos abaixo os argumentos reconstruídos a partir 

dos enunciados extraídos dos textos acima, bem como sua diagramação: 

11’ Argumento do papel social da escola [consequência negativa] 

Premissa 1: O ESP quer constranger a função da escola de discutir temas que não fazem parte 

do conhecimento prévio do aluno e concepções de distintos sistemas éticos e morais que não 

sejam condicionados àquele conhecimento. 

Premissa 2: Se o ensino dos conteúdos tiver de ser balizado pelas concepções morais dos pais, 

como defende o ESP, então perde-se o sentido da escola. 

Premissa 3 (Garantia): A perda da autonomia e do papel formativo da escola é indesejável.  

Tese: O ESP não deve ser implementado. 
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Fonte: elaboração própria 

12’ Argumento da liberdade de pensamento [consequência negativa] 

Premissa 1: Se o ESP for aprovado, contribuirá para o cerceamento do pensamento livre. 

Premissa 2 (Garantia): O cerceamento da liberdade de pensamento é indesejável. 

Tese: O ESP não deve ser implementado. 

 Fonte: elaboração própria 

13’ Argumento da formação acrítica [consequência negativa] 

Premissa 1: Se o ESP for aprovado, contribuirá para criar indivíduos acríticos. 

Premissa 2 (Garantia): A criação de indivíduos acríticos é indesejável.  

Tese: O ESP não deve ser implementado.  

 Fonte: elaboração própria 

Os argumentos apresentados acima foram agrupados considerando um traço 

semelhante: são argumentos que visam a evidenciar a necessidade de separar os pressupostos 

da sala de aula dos princípios que constituem o ambiente familiar de cada aluno, visto que parte 

Figura 30 – Argumento do papel social da escola 

Figura 31 – Argumento da liberdade de pensamento 

Figura 32 – Argumento da formação acrítica 
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significativa dos argumentos favoráveis ao ESP presumem que a escola, quando doutrinada 

pela esquerda, acaba por ultrapassar limites que atingem e que afetam a integridade da família. 

Logo, um mecanismo primário de preservação desse modus operandi seria, portanto, o de 

estender os valores da família a – ou o de bloquear novos valores de – o principal ambiente 

extrafamiliar com o qual a criança tem contato: a escola. 

O ambiente escolar é comumente o primeiro passo da criança em direção a uma 

socialização extrafamiliar; isto é, relações sociais e afetivas são estabelecidas nesse ambiente 

que passa a fazer parte da vida cotidiana dessa criança e que a acompanhará, idealmente, por 

pelo menos 12 anos. Assumindo, portanto, que a escola é um passo constitutivo da 

independência da criança enquanto estudante, bem como o fato de que cada indivíduo é 

atravessado por sua própria particularidade, é de imediato esperado concluir que, na 

particularidade de cada um, não haveria espaço viável, na escola, para abraçar detalhada e 

minuciosamente todos os valores e os compromissos de cada um, especialmente quando 

estabelecidos por terceiros na figura de genitores. É a partir desse cenário, portanto, que 

documentos oficiais da educação buscam, na maior parte do que compete ao poder público e a 

nós, enquanto sociedade, estimular a criação de um ambiente plural o suficiente para que haja 

espaço para diferentes possibilidades de manifestações de ser e de existir, ao mesmo tempo em 

que há valores comuns – como o respeito à democracia e aos Direitos Humanos, por exemplo 

– que devem ser compartilhados para garantir a manutenção e a permanência desse ambiente 

aberto ao novo e ao diferente. 

Assumidos esses pontos de partida, as propostas apresentadas pelo ESP caminham na 

contramão de um cenário que se preocupe com a preservação da individualidade em função da 

subjetividade de cada um ao assumir a possibilidade de que a delimitação dos valores da escola 

deveria ser instituída por interesses de ordem familiar em vez de compromissos de ordem 

coletiva. Isso se torna mais evidente nas discussões empreendidas nos excertos abaixo, 

extraídos de nosso corpus de análise: 

(65) Um dos artigos do projeto diz que o professor respeitará o direito de o aluno receber a 

educação moral dos pais, de forma a não confrontar isso. Aparentemente parece razoável 

– mas não é, infelizmente. Se o ensino dos conteúdos tiver de ser balizado pelas concepções 

morais dos pais, então perde-se o sentido da escola. A função da escola é justamente 

discutir temas e concepções que não fazem parte do conhecimento prévio do aluno. – 

“Escola sem Partido, neutralidade e isenção”, Fabricio Maoski. 

 

(66) As propostas do movimento são perigosas para o pensamento livre. Além dos projetos 

de lei contra a militância partidária, o ESP disponibiliza uma notificação extrajudicial que 

ameaça processar professores que abordarem sexualidade e diversidade de gênero. Além 

de configurar constrangimento ao exercício profissional, é uma baita contradição para 
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quem diz defender a “pluralidade” e o caminho oposto dos países de alto desempenho em 

educação. – “Escola Sem Partido: Doutrinação comunista, Coelho da Páscoa e Papai 

Noel”, Leonardo Sakamoto. 

 

(67) Não podemos aceitar um projeto de lei que cerceia a liberdade de pensamento e 

contribui para criar indivíduos acríticos e alheios ao pensamento. 

[...] 

Por essas e outras razões, não podemos aceitar um projeto de lei que cerceia a liberdade de 

pensamento, que tolhe a formação plena, que contribui para tornar a maioria da população 

em indivíduos acríticos e alheios ao pensamento. – “Como educadores, não podemos 

aceitar a Escola sem Partido”, Soraya Smaili. 

 

(68) Claro que não é mesmo aceitável que professores doutrinem seus alunos: o papel da 

educação é dar os elementos para que os alunos desenvolvam a capacidade de pensar por 

si próprios. Não dá mesmo para defender que um professor se aproveite de uma posição de 

poder para tentar fazer lavagem cerebral em seus alunos. Mas, quando se investiga mais a 

fundo as brigas que o Escola Sem Partido comprou, fica claro que, no fundo, o movimento 

não é contra a “doutrinação”. É contra o pensamento livre. Um dos seus princípios mais 

básicos, por exemplo, é defender “o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação 

moral que esteja de acordo com suas próprias convicções”. No fundo, o que o movimento 

quer é controlar os professores, para garantir que os alunos não aprendam “ideias 

perigosas” na escola, como o feminismo. Ou a justiça. – “Escola sem noção”, Denis 

Burgierman. 

Assumindo diferentes formas e integrando diferentes argumentos, o cenário comum 

de invasão da escola por tentativas incisivas de condicioná-la aos valores e às concepções 

conservadoras de família nos permite reconstruir as Premissa 1 e Premissa 2 do Argumento 

11’, bem como as Premissas 1 dos Argumentos 12’ e 13’. No caso destes dois últimos, trata-

se de Circunstâncias que são recuperáveis a partir do raciocínio de que a função primária e 

fundamental da escola estaria comprometida caso se concretizasse a tentativa de subordinar os 

fundamentos da educação à moral e aos costumes do senso comum, sob a desculpa velada de 

que filhos seriam propriedades dos pais e que, portanto, estes teriam o controle absoluto sobre 

aqueles, inclusive sobre os espaços em que passam a circular.  

Tratando-se, pois, de cenários que se distanciam da proposta original da escola e que 

caminha no sentido oposto àquilo que dizem os documentos oficiais – ainda que o Movimento 

ESP tente fazer parecer que há uma coesão entre a proposta e os documentos oficiais correntes 

–, torna-se evidente, portanto, que a proposta acabe sendo considerada pouco benéfica e que se 

assuma que ela deva ser barrada.  

 

14’ Argumento da confusão conceitual e Argumento da retroação dos avanços nos DH 

Para a reconstrução destes argumentos, utilizamo-nos de excertos dos seguintes textos do 

corpus: 
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“Escola Sem Partido: Doutrinação comunista, Coelho da Páscoa e Papai Noel”, de Leonardo 

Sakamoto – texto 4 do anexo; 

“‘Escola Sem Partido’: engodo e ensino acrítico”, de André Luiz Rodrigues de Rossi Mattos – 

texto 9 do anexo; e 

“Escola Sem Partido: estratégia golpista para calar a educação”, de Claudia Dutra e Camila 

Moreno – texto 11 do anexo. 

Para darmos início à análise, reproduzimos abaixo os argumentos reconstruídos a partir 

dos enunciados extraídos dos textos acima, bem como sua diagramação: 

14’a Argumento da confusão conceitual [causa-efeito] 

Premissa 1: O ESP cria confusões conceituais deliberadas em relação a pautas dos Direitos 

Humanos, tipicamente defendias por agendas progressistas. 

Premissa 2 (Garantia): A criação de confusões conceituais deliberadas viabiliza que se 

retroajam avanços conquistados nos últimos tempos em relação aos Direitos Humanos.  

Tese: O ESP criará condições para a retroação dos avanços conquistados nos últimos tempos, 

em termos dos Direitos Humanos. 

 

14’b Argumento da retroação dos avanços nos DH [consequência negativa] 

Premissa 1: O ESP criará condições para a retroação dos avanços conquistados nos últimos 

tempos, em termos dos Direitos Humanos. 

Premissa 2 (Garantia): É inaceitável a retroação de avanços relacionados a Direitos Humanos.  

Tese: O ESP não deve ser implementado. 

  Fonte: elaboração própria 

Como mencionado anteriormente, uma forma de leitura da realidade que ganhou força 

ao longo dos anos diz respeito à associação das pautas do ESP com os princípios que regiam o 

regime militar no Brasil em meados dos anos 1960 e 1970. Esse raciocínio analógico bebe 

grandemente de elementos da fonte que dizem respeito à criação de entidades abstratas para 

ocupar a posição de espantalho a ser expurgado de diversas formas – como o fantasma do 

comunismo, por exemplo –, bem como se vale de uma tentativa incisiva de proibir determinadas 

pautas e até mesmo vocábulos em determinados contextos sob a justificativa de que tais usos 

dão suporte a ameaças de grandes consequências – como a confusão deliberada entre 

doutrinação e pensamento crítico, por exemplo. Assim, o Argumento 14’a pode ser reconstruído 

Figura 33 – Argumento da confusão conceitual e Argumento da retroação dos avanços 

nos DH 
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a partir dos dizeres abaixo que jogam luz sobre o fato de que a pauta que sustenta o ESP caminha 

no sentido de questionar os avanços conquistados ao longo dos últimos 30 anos em resposta ao 

período atravessado por um questionamento dos valores democráticos, ou seja, o período de 

regime militar.  

(69) Suspeito que por trás da gritaria esteja uma enorme confusão conceitual. O Escola 

Sem Partido elege o marxismo como chaga principal, sem sequer se preocupar em definir 

que raios quer dizer com isso. 

Fica nas entrelinhas o entendimento de que joga no mesmo balaio as ideias de Marx, o 

fracasso do socialismo real e as atrocidades imperdoáveis dos regimes comunistas. 

Dessa forma, fica mais fácil ilustrar a tal sombra monstruosa e aterrorizante que “domina 

as universidades brasileiras” – outra afirmação sem nenhuma evidência. – “Escola Sem 

Partido: Doutrinação comunista, Coelho da Páscoa e Papai Noel”, Leonardo Sakamoto. 

 

(70) Nesse contexto, a literatura crítica e alguns livros didáticos também se tornaram alvos 

da censura anticomunista, como o chamado “Livro Único” de Nelson Werneck Sodré, o 

que fez com que a marcha da família paranaense, que apoiou o Golpe Civil-Militar de 1964, 

fosse rebatizada para uma lustrosa e contraditória “Marcha em Favor do Ensino Livre”. O 

mais perigoso do anticomunismo no campo da educação no contexto do Golpe de 1964, é 

que assim como o “Escola Sem Partido” faz hoje, o professor crítico foi confundido com 

um suposto doutrinador marxista ou esquerdista, tornando-se objeto de análise criminal 

que, na Ditadura Militar, foi particularmente perseguido por ser considerado um subversivo 

perigoso à Segurança Nacional. 

Hoje, o movimento “Escola Sem Partido” está construindo bases ideológicas que lembram 

esse mesmo contexto: um engodo que propositalmente confunde questionamento com 

doutrinação e que criminaliza institucionalmente o pensamento crítico. – “‘Escola Sem 

Partido’: engodo e ensino acrítico”, André Luiz Rodrigues de Rossi Mattos. 

 

(71) Trata-se de uma elaboração que contraria o princípio constitucional do pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas, assim como o da liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, considerando como válidos 

determinados conteúdos que servem à manutenção do status quo e como doutrinários 

aqueles que representam uma visão crítica. 

[...] 

O projeto “Escola sem Partido”, com seus propósitos de eliminação da política como esfera 

de debate e formação do pensamento livre, tornou-se um instrumento de disputa para 

respaldar os retrocessos no campo dos Direitos Humanos que se efetivam com o Golpe de 

2016. 

A estratégia do movimento chamado “Escola Sem partido” é enfrentar o projeto político 

educacional de transformação que exigiu rupturas com a concepção de educação 

fundamentada na visão elitista, conservadora, meritocrática, mercadológica e patriarcal que 

se revelava discriminatória, segregadora e excludente. 

[...] 

É nessa conjuntura de ataques aos Direitos Humanos que se situa o Projeto Escola Sem 

Partido, estabelecendo como princípios da educação nacional: neutralidade política, 

ideológica e religiosa; reconhecimento da vulnerabilidade do educando; liberdade de 

consciência e de crença; e direito dos pais que seus filhos recebam a educação moral de 

acordo com suas próprias convicções. – “Escola Sem Partido: estratégia golpista para 

calar a educação”, Claudia Dutra e Camila Moreno. 
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A partir dos recortes acima, bem como assumindo as discussões empreendidas em 

momentos anteriores, podemos observar que argumentadores pró-ESP tendem a atribuir à 

esquerda quaisquer pautas que prezem pelo letramento que extrapola as funções básicas do 

processo de ensino-aprendizagem. Isso reforça, inclusive, a chave de leitura que entende o ESP 

como a refração de um movimento globalizado e neoliberal que entende a escola como um 

espaço de reprodução do status quo e de formação de mão de obra. Como apresentado nos 

excertos (69) e (70), Marx é comumente uma figura trazida para a pauta como o precursor de 

todo o mal que sustenta a esquerda ao redor do mundo e ao longo da história, além de acabar 

por ser, assim, o ponto adâmico que justifica a falha em diversos sistemas de ensino, como é 

supostamente o caso do sistema brasileiro. 

Um ensino preocupado com o letramento crítico e científico tem ganhado espaço ao 

longo dos últimos anos, em especial após 1988, de modo que esse compromisso acaba por tentar 

desvencilhar os princípios que regem a educação hoje daqueles que assolaram o ensino por anos 

de ditadura militar. Tal compromisso, comumente assumido por pautas progressistas, sofre 

constantes ataques de setores conservadores da sociedade, de maneira a tentar concebê-lo de 

modo negativo e até mesmo criminoso – movimento este que pode ser ilustrado, por exemplo, 

por meio da incisiva resistência ao material “Escola Sem Homofobia”, apelidado, por fim, de 

“kit gay”. Com isso, é possível reconstruirmos a Premissa 1 do Argumento 14’a, que consiste 

na explicitação da deliberada confusão criada sobre as terminologias que nomeiam as pautas 

progressivas nos últimos anos.  

Partindo de pressupostos semelhantes, o trecho trazido em (71) evidencia a 

possibilidade de retroação de conquistas relacionadas aos Direitos Humanos caso o ESP seja 

implementado, sob a desculpa de combater uma doutrinação que, no fundo, não chegou a ser 

definida, delimitada e que, por conseguinte, não poderia ser mensurada. Por isso, a possibilidade 

de aprovação de uma proposta que carece de sustentabilidade é vista como uma fonte de 

preocupação, especialmente no que concerne às políticas públicas que se seguiriam após um 

episódio como esse. Assim, podemos reconstruir a Premissa 2 do Argumento 14’a, bem como 

reconstruir o Argumento 14’b: assumindo que se trata de algo indesejável, sua aprovação 

caracterizaria uma Consequência Negativa para o cenário educacional e o ESP deveria, 

portanto, não ser implementado. 

Em reposta à investida de diversas ordens contra a implementação do ESP, podemos 

observar na seção seguinte um empreendimento de alguns argumentos que visam a legitimar a 

pertinência do ESP e, com isso, justificar sua implementação. Como se tornará mais evidente, 

porém, em termos quantitativos, o número dos argumentos identificados para a defesa do ESP 
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é consideravelmente menor, sendo preciso reforçar o fato de que, ao longo dos anos, 

argumentos apresentados no enquadramento do problema eram reiterados, na tentativa de 

ampliar o repertório de sua defesa e, com isso, fortalecer a perspectiva que corroboraria sua 

implementação. Passemos, então, à análise da segunda fase do Argumentário com foco nas 

instâncias favoráveis.  

 

4.5.2 Entre a deslegitimação do orador e o critério de efetividade: estratégias de contra-

refutação  

À medida que argumentações contrárias ganham espaço na disputa acerca da possibilidade de 

implementação do ESP, podemos identificar, também, instâncias argumentativas favoráveis 

que surgem em resposta aos ataques e às investidas da argumentação contrária. Além da 

reiteração de posicionamentos e argumentos anteriormente apresentados, neste estágio da 

disputa podemos identificar em nosso corpus duas outras possibilidades argumentativas 

apresentadas no sentido de desestimular adesão à posição contrária por meio de uma estratégia 

de deslegitimar o argumentador prototípico por trás de determinados posicionamentos, bem 

como por meio da evidenciação da capacidade que o ESP supostamente teria de beneficiar 

determinados atores. Estes argumentos são reproduzidos a seguir: 

4a Argumento da contradição docente [ad hominem circunstancial]  

Premissa 1: Os docentes dizem estarem no gozo de seus direitos e de sua liberdade de expressão 

e se mostram contrários ao ESP por supostamente castrar suas liberdades no ambiente escolar. 

Premissa 2: Os docentes perseguem quem se atreve a questionar ou a apontar um contraponto. 

Premissa 3 (Garantia): É contraditório demandar respeito a sua liberdade quando se é uma 

ameaça à liberdade do outro. 

Tese: Os docentes são contraditórios e hipócritas.  

 

4b Argumento da hipocrisia docente [ad hominem circunstancial] 

Premissa 1: Os docentes são contraditórios e hipócritas.  

Premissa 2: Os docentes são contrários ao ESP e alegam terem suas liberdades cerceadas devido 

ao Projeto. 

Premissa 3 (Garantia): Posições de agentes hipócritas não devem ser dignas de atenção.  

Tese: Não há razão para não implementar o ESP  

 

5a Argumento da punição docente para a viabilização de ambiente plural em sala de aula 

[causa-efeito] 

Premissa 1: O ESP viabiliza a punição de docentes que não assumem o dever de proporcionar 

um ambiente plural em sala de aula. 

Premissa 2 (Garantia): A punição de docentes transgressores é um bom meio para viabilizar 

um ambiente plural em sala de aula. 
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Tese: O ESP viabiliza um ambiente plural em sala de aula. 

 

5b Argumento do potencial de construir um ambiente plural em sala de aula [raciocínio 

prático] 

Premissa Circunstancial: Há docentes que não assumem o dever de proporcionar um ambiente 

plural em sala de aula. 

Premissa de Objetivo: É desejável que a sala de aula seja um ambiente plural. 

Premissa Meio-Fim: O ESP viabiliza um ambiente plural em sala de aula.  

Tese: O ESP deve ser implementado.  

 

6 Argumento da obrigação já existente [causa-efeito] 

Premissa 1: A proposta do ESP não cria nenhum tipo de obrigação que já não exista. 

Premissa 2 (Garantia): Se não há aumento de custo, não há razão para descartar a proposta. 

Tese: Não há razão para desconsiderar a implementação do ESP. 

Reproduzimos na Figura 34 a seguir a dinâmica de refutação desses argumentos em 

relação àqueles empreendidos por atores contrários ao ESP:
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Fonte: elaboração própria 

Figura 34 – Contra-refutação aos argumentos contrários à implementação do Escola Sem Partido 
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Os Argumentos 4a e 4b, em uma relação de subordinação, jogam luz sobre uma 

estratégia muito produtiva em interações de natureza polêmica: um ataque à figura do orador 

(AMOSSY, 2017). Considerando que grande parte da disputa acerca do ESP ocorre em função 

das atividades empreendidas em sala de aula e que isso pressupõe, portanto, a figura do 

professor, é de se esperar que esta figura se manifeste no sentido de apresentar argumentos que 

defendam seu ponto de vista, ou ainda que outros atores sociais falem em defesa dessa 

comunidade profissional com vistas a preservar a imagem e os princípios por eles defendidos. 

Isso posto e reconhecido, é possível identificarmos instâncias argumentativas que, em vez de 

questionar a pertinência dos argumentos desses atores, buscam deslegitimar a credibilidade 

desses atores enquanto agentes capazes de argumentar em função da própria defesa – 

caracterizando, assim, um argumento ad hominem por excelência, como expresso no 

Argumento 4b. Para sustentar o simulacro de plausibilidade de um argumento como este, 

determinados atores buscam identificar atitudes alegadamente concretas que servem como 

exemplos de casos que funcionam como legitimadores de uma categorização e que, 

posteriormente, sustentam o raciocínio de privar o professor do direito de argumentar.  

O Argumento 5, por seu turno, funciona no sentido de buscar evidenciar um aspecto 

conquistado a partir de uma possível implementação do ESP e que acaba por viabilizar a 

concretização de um cenário em que um aspecto negativo seria anulado, como estabelecido, a 

priori, nos Objetivos do Projeto. Haja vista a projeção de que pudesse haver resistência quanto 

à efetiva capacidade de alcançar um Objetivo a partir de uma Proposta de Ação colocada em 

função de uma seleção de Circunstâncias, podemos identificar o Argumento subordinado 5a, 

que funciona de maneira a sustentar o estatuto de factualidade da Premissa Meio-Fim que 

permite de fato concluir a defesa da implementação; em outros termos, trata-se de uma 

Argumentação Epistêmica subordinada ao Meio-Fim com o objetivo de reforçar o estatuto 

de realidade da proposição que sustenta a transição das Premissa Circunstancial e Premissa 

de Objetivo para a Tese.  

O Argumento 6, por fim, é orientado a refutar uma projeção de resistência a partir de 

posições que circulavam à época, a saber, a de que o ESP poderia ser entendido como uma 

intervenção estatal. Isso seria, portanto, um sinal de que, caso a proposta fosse entendida como 

uma intervenção, ela teria o potencial de ampliar a lista de demandas e obrigações atribuídas à 

comunidade escolar – isso poderia, inclusive, ser lido a partir de uma perspectiva trabalhista, 

no sentido de que ao aumentar as funções atribuídas a um funcionário, seria preciso aumentar, 

portanto, o pagamento proporcional a esse trabalho extra. Ao negar que o ESP seria uma 

intervenção, nega-se, portanto, que seja algo que aumentaria, também, as funções daqueles que 
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constituem a comunidade escolar. Este argumento, pois, visa a validar a legitimidade de aderir 

ao ESP por se tratar de uma proposta cujos custos são inexistentes, o que acaba por mitigar a 

emergência de possibilidades adversas.  

Isso posto, passemos à análise mais detalhada de cada argumento. 

 

4 Argumento da contradição docente e Argumento da hipocrisia docente 

Para a reconstrução destes argumentos, utilizamo-nos de excertos dos seguintes textos do 

corpus: 

“Em defesa de uma escola sem partido”, de Carla Pimentel – texto 2 do anexo; 

“Quem não deve não teme: recado aos professores contra o Escola Sem Partido”, de Gabriel de 

Souza Vieira – texto 12 do anexo; 

“Doutrinação esquerdista nas escolas: só não vê quem não quer”, de Lhuba Saucedo – texto 18 

do anexo; e 

“O pesadelo de Paulo Freire”, de Miguel Nagib – texto 24 do anexo. 

Para darmos início à análise, reproduzimos abaixo os argumentos reconstruídos a partir 

dos enunciados extraídos dos textos acima, bem como sua diagramação: 

4a Argumento da contradição docente [ad hominem circunstancial]  

Premissa 1: Os docentes dizem estarem no gozo de seus direitos e de sua liberdade de expressão 

e se mostram contrários ao ESP por supostamente castrar suas liberdades no ambiente escolar. 

Premissa 2: Os docentes perseguem quem se atrever a questionar ou a apontar um contraponto. 

Premissa 3 (Garantia): É contraditório demandar respeito a sua liberdade quando se é uma 

ameaça à liberdade do outro. 

Tese: Os docentes são contraditórios e hipócritas.  

 

4b Argumento da hipocrisia docente [ad hominem circunstancial] 

Premissa 1: Os docentes são contraditórios e hipócritas.  

Premissa 2: Os docentes são contrários ao ESP e alegam terem suas liberdades cerceadas devido 

ao Projeto. 

Premissa 3 (Garantia): Posições de agentes hipócritas não devem ser dignas de atenção.  

Tese: Não há razão para não implementar o ESP.  

 Fonte: elaboração própria 

Figura 35 – Argumento da contradição docente e Argumento da hipocrisia docente 
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Com o passar do tempo e com o desenvolver das discussões sobre o ESP, as acusações 

à figura do professor foram sofrendo modificações para se adaptarem às demandas e às 

necessidades específicas de cada contexto comunicativo e argumentativo. Um fator que 

atravessa essa discussão, porém, está condicionada à liberdade de cátedra, que é garantida por 

lei e que é esperada e assumida para que haja, de fato, um ambiente propício à expressão e, com 

isso, para a troca esperada do ambiente escolar (BRASIL, 1988). Com o passar do tempo, 

porém, fica evidente a transição de (i) uma incriminação que era calcada na acusação de atitudes 

doutrinárias para (ii) uma incriminação que se calca na revelação de contradições e hipocrisias 

que, quando reveladas, impedem o professor de sequer se defender das próprias acusações; em 

outros termos, ou o professor é acusado e condenado por doutrinação, ou é acusado disso e, na 

tentativa de se defender, reforça a própria acusação. Essa dinâmica de transição fica mais 

evidente nos excertos abaixo, extraídos de nosso corpus de análise: 

(72) Sim, é importante, como diz o editorial, que os pais acompanhem a vida escolar dos 

seus filhos. A experiência demonstra, porém, que muito poucos o fazem, e mesmo esses, 

ao perceberem abusos, quase sempre silenciam, a pedido dos próprios filhos, para não 

expô-los a constrangimentos e perseguições. 

Por isso a lei é necessária: para que todos saibam o que diz a Constituição, e ninguém tenha 

medo de exigir que ela seja obedecida. O nome disso é cidadania. Ou promovemos a 

cidadania no sistema de ensino – como ordena a LDB –, ou nos resignamos a esperar que 

um milagre possa salvar nossos filhos da ação abusiva dos professores militantes. – “Em 

defesa de uma escola sem partido”, Carla Pimentel. 

 

(73) Pois esses que dizem que não se chegará a um consenso de verdade são os mesmos 

que ecoam em alto e bom som que a verdade é relativa. Ora, ora: se a verdade é relativa, 

até mesmo a sua verdade professor, pode não ser verdade! E, sendo assim, você não poderá 

impor a sua verdade, mesmo que ela seja a defesa do comunismo! 

[...] 

Se o professor defende a liberdade de expressão dentro da sala de aula, por que não apoiar 

um projeto que tem por principal objetivo apresentar uma visão multifocal sobre os mais 

variados temas? É estranho. Se o professor diz defender a liberdade individual de cada 

aluno, por que também não apontar em sala de aula visões e cosmovisões diferentes que 

estejam de acordo com o pensamento plural que o mundo vive hoje? 

[...] 

Dizem estarem no gozo de seus direitos e de liberdade de expressão, e vomitam às crianças 

mentiras como se fossem verdades. Dizem serem defensores da liberdade de expressão, 

mas perseguem quem se atrever questionar ou apontar o contraponto. São ótimos em 

discursos, culpando os militares pela “ditadura” e “censura” e, ao mesmo tempo, tornam-

se ditadores em suas classes, colocando medo em seus alunos que não aderem à sua “onda” 

de pensamento, como no filme de mesmo nome que ilustra a história de um professor tirano 

que desafiou a liberdade de expressão dos seus alunos, transformando-os em presas fáceis 

para fisgar seus ideais maquiavélicos. 

Vemos tantos professores criticarem a falta de eleições no período apelidado de “ditadura 

militar”, mas estes mesmos não ousam dizer uma palavra quanto às fraudes eleitorais na 
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Venezuela, ou o simples fato que Fidel Castro é um ditador. Sim, ele é um DITADOR em 

Cuba! 

Os mesmos professores que reclamam dos salários em um mundo capitalista defendem a 

“maravilha” do regime cubano e detonam o capitalismo malvado americano, mas ainda 

assim preferem Miami a Havana, mesmo sendo tão perto. É fácil ser socialista na teoria, é 

fácil defender igualdade para todos, é fácil cantar “Imagine”, e imaginar um mundo onde 

TODOS são iguais. Difícil mesmo é abandonar o shopping-center, o Netflix, o Mc 

Donald’s e ir morar na Coreia do Norte. – “Quem não deve não teme: recado aos 

professores contra o Escola Sem Partido”, Gabriel de Souza Vieira. 

 

(74) Ora, sendo assim, é claro que os professores, bem como todos os comprometidos com 

“a causa”, reagirão contra o Escola Sem Partido, invertendo os polos entre censores e 

censurados ao dizerem que eles é que são os perseguidos (pela simples afixação de cartazes 

elucidando direitos e deveres já existentes no nosso ordenamento jurídico... Pois é!), e 

negando terminantemente a existência da dita doutrinação, apesar dela já ter sido 

comprovada em incontáveis relatos. Fazem isso seja porque não querem entregar os 

principais redutos de formação de “cidadãos conscientes” (traduzindo: militância) – e nesse 

caso estão a ocultar dos pais e da sociedade o processo intencional de modelagem de mentes 

–, seja porque, já imersos na cosmovisão esquerdista como peixinhos no oceano, não têm 

sequer repertório de pensamentos distintos e acreditam piamente que estão a ensinar as 

coisas como são, ou melhor, como deveriam ser – e nesse caso, a própria ideologia é que é 

invisível a eles. – “Doutrinação esquerdista nas escolas: só não vê quem não quer”, Lhuba 

Saucedo. 

 

(75) “Não existe neutralidade” é o salvo-conduto do professor-militante; a escusa padrão 

para justificar a pregação ideológica e a propaganda político-partidária em sala de aula. 

De fato, se não existe neutralidade, não só não é possível exigir do professor que seja 

neutro, como é inútil fazê-lo, já que ele nunca o será. O que mais um militante disfarçado 

de professor precisaria escutar para ceder à – humana – tentação de fazer a cabeça dos 

alunos? 

A dose de má-fé embutida nesse raciocínio é gigantesca. O fato de o conhecimento ser 

vulnerável à distorção ideológica deveria servir de alerta para que os professores adotassem 

as precauções necessárias para reduzir a contaminação. Em vez disso, os militantes o 

utilizam para justificar a doutrinação. 

Ora, que a neutralidade não existe, isto é apenas um fato. A questão é saber que atitude 

devemos tomar diante desse fato. – “O pesadelo de Paulo Freire”, Miguel Nagib. 

No excerto (72), podemos observar uma discussão que caminha no sentido de 

evidenciar que o diálogo não seria uma estratégia eficaz para lidar com casos de doutrinação, 

uma vez que, caso fossem identificados, as supostas vítimas não se sentiriam confortáveis para 

denunciar esses professores. Assim, a imagem desse profissional passa a de ser não só a de 

doutrinador, mas, também, a de alguém que persegue aqueles que apontam seus erros; esse tipo 

de comportamento, portanto, se distancia da doxa de que o professor seria uma figura aberta ao 

diálogo, ou mesmo que seria a pessoa que estivesse, de fato, com seu direito de liberdade 

comprometido. Esse raciocínio nos permite reconstruir, inclusive, a Premissa 2 do Argumento 

4a – “os docentes perseguem quem se atrever a questionar ou a apontar um contraponto” –, que 

consiste na constatação de que a figura professoral caracterizaria a posição de algoz na disputa. 
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O excerto (73), por seu turno, se vale de uma estratégia de colocar o professor em uma 

“sinuca de bico”. Independentemente de se tratar de um professor sob acusação de doutrinação, 

negar a proposta do ESP o coloca em foco como alguém potencialmente doutrinador. Nessa 

perspectiva, a noção de liberdade passa a estar em sinonímia local com ESP: negar o ESP é 

negar a liberdade, e isso, por sua vez, é passível de criminalização. Esta estratégia, então, ecoa 

o discurso do professor como aquele que fere a liberdade quando assume posição contrária à 

proposta, cabendo, pela alternativa, a aprovação do ESP como opção viável e “logicamente” 

factível. Além disso, esse excerto ilustra também uma série de dicotomias localmente 

construídas e com efeito de factualidade, criando a suposta obrigatoriedade de que o professor 

que assume determinadas posições em alguns contextos deveria assumir essas mesmas posições 

em contextos outros e, sendo eles supostamente semelhantes, deveriam ser tratados, portanto, 

de maneira parecida – como podemos observar em um trecho como se o professor defende a 

liberdade de expressão dentro da sala de aula, por que não apoiar um projeto que tem por 

principal objetivo apresentar uma visão multifocal sobre os mais variados temas?145. Ao não 

empreender tal comportamento, o professor seria, assim, incoerente, contraditório e, portanto, 

hipócrita. 

Isso estabelecido, podemos identificar a Premissa 1 do Argumento 4a, na medida em 

que, para essa discursividade, o professor acusa o ESP de fazer aquilo que, na verdade, ele 

mesmo empreende. Junto disso, inclusive, podemos reconstruir a Premissa 3, que consiste na 

evidência de que pessoas que demandam por algo e agem no sentido oposto àquilo esperado 

por essa posição de exigência incorrem, assim, em uma contradição, o que, neste contexto, 

caracteriza tal ator social como hipócrita. 

Essa estratégia de categorização da figura docente é pertinente para essa discursividade 

na medida em que ela funciona para legitimar a proposição de que, em se tratando de um 

contexto de discussão com potencial para influenciar um processo de deliberação de ordem 

jurídica e política, a imagem do orador que ocupa a posição de Proponente ou Oponente passa 

a exercer papel relevante no processo de construção de perspectiva. Ao atribuir essa propriedade 

– hipocrisia – à imagem do professor, este passa a ser, reiteradamente, menos propenso a ocupar 

a posição de alguém dotado de credibilidade; isso, inclusive, serve de maneira a minar a doxa 

de que o professor seria um ator social dotado de autoridade, o que, por sua vez, também serve 

 
145 VIEIRA, Gabriel de Souza. Quem não deve não teme: recado aos professores contra o Escola Sem Partido. 

Gazeta do Povo, 25 de ago. de 2016. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/rodrigo-

constantino/artigos/quem-nao-deve-nao-teme-recado-aos-professores-contra-o-escola-sem-partido/>. Acesso em: 

20 de jan. de 2017. 
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à estratégia de desmantelar a dinâmica educacional por meio da desestabilização de um dos 

atores de agência fulcral para o funcionamento da escola. Assim, se os argumentos propostos 

por professores passarem a ser descreditados devido a uma propriedade supostamente intrínseca 

a sua imagem (consolidando um novo estereótipo; cf. Amossy, 2018), os atores favoráveis ao 

ESP automaticamente eliminariam algo com potencial para desestimular a adesão a suas 

propostas e, assim, inversamente, potencializar a viabilidade de aprovação do Projeto.  

 

5 Argumento da punição docente para a viabilização de ambiente plural em sala de aula 

e Argumento do potencial de construir um ambiente plural em sala de aula 

Para a reconstrução destes argumentos, utilizamo-nos de excertos dos seguintes textos do 

corpus: 

“O Globo banca o “isentão” e ataca o Escola Sem Partido por aquilo que ele não é”, de Rodrigo 

Constantino – texto 6 do anexo; 

“Quem não deve não teme: recado aos professores contra o Escola Sem Partido”, de Gabriel de 

Souza Vieira – texto 12 do anexo; e 

“Rodrigo Constantino: O ponto não é tirar totalmente a política das escolas e universidades”, 

de Rodrigo Constantino – texto 23 do anexo. 

Para darmos início à análise, reproduzimos abaixo os argumentos reconstruídos a partir 

dos enunciados extraídos dos textos acima, bem como sua diagramação: 

5a Argumento da punição docente para a viabilização de ambiente plural em sala de aula 

[causa-efeito] 

Premissa 1: O ESP viabiliza a punição de docentes que não assumem o dever de proporcionar 

um ambiente plural em sala de aula. 

Premissa 2 (Garantia): A punição de docentes transgressores é um bom meio para viabilizar 

um ambiente plural em sala de aula. 

Tese: O ESP viabiliza um ambiente plural em sala de aula. 

 

5b Argumento do potencial de construir um ambiente plural em sala de aula [raciocínio 

prático] 

Premissa Circunstancial: Há docentes que não assumem o dever de proporcionar um ambiente 

plural em sala de aula. 

Premissa de Objetivo: É desejável que a sala de aula seja um ambiente plural. 

Premissa Meio-Fim: O ESP viabiliza um ambiente plural em sala de aula. 

Tese: O ESP deve ser implementado.  
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 Fonte: elaboração própria 

Uma vez que se trata de um estágio da polêmica em que estão em disputa as razões 

para optar por uma Proposta de Ação, uma estratégia profícua de adesão consiste na 

explicitação dos benefícios conquistados a partir da aceitação ou da rejeição de uma proposta; 

neste caso, a apresentação de Consequências Positivas projetadas a partir de um estado-de-

coisas visado em que o ESP tivesse sido implementado. Uma estratégia relevante por meio da 

qual é possível demonstrar os benefícios de uma ação a ser tomada consiste na defesa da eficácia 

inculcada na tomada de decisão. Para melhor entendermos a dinâmica deste argumento, 

observemos os excertos abaixo, extraídos de nosso corpus de análise: 

(76) O ESP, e quem leu sabe, não pretende inverter o sinal da doutrinação, impedir que se 

fale em marxismo ou nada do tipo. Basta ler! O que o ESP pretende é justamente acabar 

com essa escancarada doutrinação ideológica em salas de aula, cuja existência só alguém 

muito desprovido de honestidade poderia negar. 

[...] 

Mas não é nada perto disso que temos hoje em nossas escolas, dominadas pela militância 

esquerdista. E é justamente o que o ESP pretende trazer para a sala de aula: menos Paulo 

Freire e mais debates abertos, menos proselitismo e mais pluralidade, menos doutrinação e 

mais pensamento livre. Os editores deveriam ler o projeto antes de repetir mitos criados 

pela esquerda radical que está em pânico com a reação daqueles cansados de tanta 

doutrinação. – “O Globo banca o “isentão” e ataca o Escola Sem Partido por aquilo que 

ele não é”, Rodrigo Constantino. 

 

(77) A minha pergunta aos professores que lecionam em escolas públicas e são contra o 

projeto é essa: você respeita cada um desses pontos, citados na Constituição Federal e na 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos? A resposta é simples: sim ou não? Se você 

não respeita, e é contra o projeto ESP, você é sim um transgressor da Lei, e deve ser punido. 

Por outro lado, se você respeita esses pontos, não precisa temer esse projeto. – “Quem não 

deve não teme: recado aos professores contra o Escola Sem Partido”, Gabriel de Souza 

Vieira. 

 

Figura 36 – Argumento da punição docente ao potencial de construir um ambiente 

plural em sala de aula 



214 

 

(78) “Uma pesquisa Datafolha divulgada há duas semanas mostrou que sete em cada dez 

brasileiros concordam que assuntos políticos devem ser tema de aula nas escolas. A 

identificação de Jair Bolsonaro com as pautas do Escola Sem Partido gerou receio de que 

sua eleição levasse esses temas a serem evitados por professores, ou até mesmo proibidos. 

A boa notícia é que, mesmo entre eleitores declarados do Presidente, a ampla maioria (71%) 

concorda que a Política tem que estar na escola. A questão é como fazer isso”. 

Sim, claro que essa é a questão, e é exatamente o motivo pelo qual existe o projeto Escola 

Sem Partido. Hoje o que vemos é a doutrinação ideológica no lugar do ensino, em vez de 

um ambiente realmente plural de ideias, em que o aluno tem acesso ao contraditório. No 

mais, debater temas conjunturais políticos pode ser apenas uma fuga para professores 

preguiçosos ou incompetentes: é mais fácil ter uma conversa de botequim do que ensinar 

matemática, línguas ou ciência. 

[...] 

O ponto não é tirar totalmente a política das escolas e universidades, e sim impedir que elas 

se tornem instrumentos de um partido único com visão bastante limitada sobre o que seja 

educação. Escola Sem Partido já! – “Rodrigo Constantino: O ponto não é tirar totalmente 

a política das escolas e universidades”, Rodrigo Constantino. 

Um elemento comum a todos os excertos selecionados consiste na presunção de que 

os professores deveriam agir de determinada forma e isso não ocorre devido ao domínio da 

doutrinação esquerdista na sala de aula. Isso caracteriza, portanto, uma expectativa não suprida 

e que seria avaliada como algo negativo, demandando uma mudança para alcançar um estado-

de-coisas futuro em que esse problema esteja resolvido; essa leitura do estado-de-coisas 

presente nos permite reconstruir a Premissa 1 do Argumento 5b: “Há docentes que não 

assumem o dever de proporcionar um ambiente plural em sala de aula”. 

Como discutido previamente, a verbalização do desejo de um ambiente plural pode ser 

entendida como uma estratégia de autoavaliação positiva, na medida em que o desejo por um 

ambiente de ensino que fosse não plural não é discursivamente circulante como algo positivo; 

logo, a Premissa de Objetivo – “é desejável que a sala de aula seja um ambiente plural” –, 

como instanciada em outros argumentos, se ancora na aprovação discursiva de que a promessa 

de visar a algo positivo pode ser localmente mais relevante do que agir de fato na busca dessa 

pluralidade.  

Estabelecidas estas duas Premissas, podemos flagrar uma argumentação que, nessa 

discursividade, converge para a proposta de que o ESP deveria ser implementado. Uma lacuna, 

porém, que pode ser identificada, especialmente em perspectivas que entendem o ESP como 

pouco efetivo, consiste no questionamento dos meios que o ESP de fato goza para que pudesse 

cumprir com aquilo que apresenta como proposta. 

Considerando essa lacuna, é possível identificarmos uma Argumentação Epistêmica 

subordinada à Premissa Meio-Fim, com o objetivo de mitigar possíveis refutações. Como 

podemos observar no excerto (77), a punição de docentes que possam ser barreiras para a 
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concretização desse Objetivo seria um meio a partir do qual o ESP conseguiria, efetivamente, 

acarretar aquilo almejado. 

 

6 Argumento da obrigação já existente 

Para a reconstrução deste argumento, utilizamo-nos de excertos dos seguintes textos do corpus: 

“Em defesa de uma escola sem partido”, de Carla Pimentel – texto 2 do anexo; e 

“Programa Escola sem Partido acaba com cooptação da esquerda”, de Miguel Nagib – texto 13 

do anexo. 

Para darmos início à análise, reproduzimos abaixo o argumento reconstruído a partir 

dos enunciados extraídos dos textos acima, bem como sua diagramação: 

6 Argumento da obrigação já existente [causa-efeito] 

Premissa 1: A proposta do ESP não cria nenhum tipo de obrigação que já não exista. 

Premissa 2 (Garantia): Se não há aumento de custo, não há razão para descartar a proposta. 

Tese: Não há razão para desconsiderar a implementação do ESP. 

 Fonte: elaboração própria 

Ao passo que a discussão a respeito do ESP ganhava fôlego, tornou-se comum 

observarmos o surgimento de posicionamentos que consideravam a proposta não apenas 

incoerente ou, mais precisamente, inconstitucional, como também desnecessariamente custosa, 

haja vista se tratar de algo cujos benefícios seriam pífios se comparados com as projeções de 

Consequências Negativas. 

Reconhecendo tais argumentos que passaram a circular entre os atores contrários ao 

ESP, podemos observar a emergência de posicionamentos que jogam luz sobre essa dinâmica, 

com o objetivo de contestar a legitimidade desse questionamento, como podemos observar nos 

excertos a seguir:  

(79) É preciso deixar claro que o nosso projeto não prescreve absolutamente nenhuma 

interferência estatal. O que ele determina é que professores, estudantes e pais sejam 

Figura 37 – Argumento da obrigação já existente 
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informados e educados sobre os limites éticos e jurídicos da liberdade de ensinar. Que 

limites são esses? De um lado, a vulnerabilidade do educando e sua liberdade de 

consciência e de crença; de outro, o princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa 

do Estado. Conhecendo esses limites, os professores tenderão a respeitá-los; e, se não os 

respeitarem, os estudantes e seus pais saberão o que fazer. Será isso “interferência estatal”?. 

– “Em defesa de uma escola sem partido”, Carla Pimentel. 

 

(80) A mais importante observação a ser feita sobre a proposta é que ela não cria para os 

professores nenhuma obrigação que já não exista: todos os deveres explicitados no cartaz 

cuja afixação nas salas de aula está prevista no projeto decorrem da Constituição – 

liberdade de consciência e de crença dos alunos; liberdade de aprender e de ensinar; 

neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado; pluralismo de ideias – e da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), tratado internacional com força 

de lei no Brasil, que reconhece o direito exclusivo dos pais sobre a educação religiosa e 

moral de seus filhos. 

[...] 

“Trata-se de uma intervenção estatal na educação.” Não: o ensino obrigatório é que é uma 

gigantesca intervenção estatal na vida de indivíduos e famílias. O projeto apenas explicita 

os marcos jurídicos dessa intervenção. – “Programa Escola sem Partido acaba com 

cooptação da esquerda”, Miguel Nagib. 

Como fica evidente nos excertos acima, atores favoráveis ao ESP explicitam que a 

implementação do Projeto de Lei se restringiria à mera verbalização de regras e compromissos 

já previamente acordados. Para essa perspectiva, como podemos observar em (79) e (80), o 

curso da realidade passaria a se aproximar daquilo que é condizente com o prescrito por 

documentos legais, de modo que o ESP passaria a ocupar, então, a posição de elemento 

catalisador de algo que já existe. A partir disso, podemos reconstruir a Premissa 1, a partir da 

qual seria possível concluir que a discursividade contrária não é precisa em relação à acusação 

de intervenção estatal, o que, por fim, acaba por nos permitir reconstruir o posicionamento de 

que não haveria razão suficiente para não considerar a implementação do ESP, expresso na 

Tese. Esse argumento funciona também no sentido de refutar as Premissas dos Argumentos 

10’a e 12’, na medida em que, ao defender o ponto de vista de que o ESP apenas explicita regras 

já circulantes, não haveria por que argumentar contra o Projeto a partir de projeções de 

consequências tais como a desmotivação de professores ou mesmo o cerceamento da liberdade 

de pensamentos. Trata-se, pois, de uma estratégia que, em um primeiro momento, pode parecer 

aguçada e plausível, mas que facilmente se tornaria um argumento frágil.  

Podemos assumir que o surgimento de um Projeto que se empenhe em informar pais, 

alunos e comunidade escolar muito possivelmente seria avaliado positivamente, constituindo-

se, pois, em uma atitude altruísta dessa comunidade que integra o Movimento. É importante 

ressaltarmos, porém, o nome escolhido pelo Movimento, marcado pela preposição “sem”: para 

que o Movimento e seus projetos tenham o compromisso de “apenas informar” o marco jurídico 
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que rege a dinâmica escolar, é basilar a paridade entre o trabalho proposto e aquilo que se 

pretende informar. Levando em conta esses parâmetros, seria possível concluir que, para essa 

discursividade, os marcos jurídicos que o ESP assume como sendo da Constituição e do tratado 

da CADH, por exemplo, pressuporiam uma resistência àquilo que não condiz com o esperado, 

ou seja, uma suposta hegemonia esquerdista na educação. Logo, poderíamos concluir que, para 

atores favoráveis, o ESP só verbalizaria o que deve ser feito, como expresso na Constituição e 

na CADH; em outros termos, ser contra a presença de um discurso à esquerda na educação. 

Esse raciocínio se torna extremamente problemático, na medida em que os parâmetros 

estabelecidos por esses documentos oficiais não se comprometem a direcionar um conflito 

contra uma ala do espectro político, o que elucida uma grave inconsistência quanto aos 

verdadeiros objetivos do ESP para com aqueles que dizem querer combater. 

Isso posto, passemos à discussão do terceiro e último estágio da polêmica em torno da 

discussão sobre o ESP. Identificada esta segunda etapa da dinâmica argumentativa, torna-se 

também evidente que a permanência de tal discussão no âmbito jurídico, bem como seu debate 

na esfera pública, são fatores que nos levam a presenciar uma dinâmica argumentativa que se 

volta para o próprio ato de argumentar. Assim, a seção a seguir dedica-se à argumentação que 

se volta para a leitura do estado-de-coisas presente cujo objetivo seria o de rearranjar a dinâmica 

de seleção e de saliência de aspectos que podem ser considerados de real importância para o 

debate na esfera pública.  

 

4.6 Argumentação metadiscursiva: dos reais problemas da educação ao reenquadramento 

do problema 

Nesta seção, deter-nos-emos à discussão do terceiro estágio referente à polêmica. Esta fase da 

discussão é marcada por uma dinâmica de reformulação do espaço deliberativo sustentada 

especialmente no fato de se tratar de uma perspectivação especialmente contrária ao ESP. Como 

observaremos em mais detalhes adiante, trata-se de uma etapa que se constitui necessariamente 

a partir do momento em que o curso de realidade não contempla a implementação do ESP.  

Na diagramação apresentada na Figura 13 no início deste capítulo, este recorte se 

enquadra no terceiro estágio, como representado na figura a seguir: 
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 Fonte: elaboração própria 

Nesta fase da discussão – marcada pela Questão Argumentativa A DISCUSSÃO 

ACERCA DO ESP DEVERIA ESTAR ACONTECENDO? –, temos já estabelecida a possibilidade de não 

implementação do ESP na LDB, haja vista determinadas Circunstâncias que, em um contexto 

deliberativo, têm o potencial de funcionar como Bloqueadoras146 da proposta – a saber, sua 

inconstitucionalidade. Como é possível observarmos no Gráfico 1, porém – como apresentado 

no Capítulo 1 –, a discussão acerca do ESP mantém-se enquanto um objeto de tematização e 

ocupa espaço significativo na esfera pública. A partir disso, portanto, podemos identificar o 

surgimento de um debate que se propõe não só a negar a possibilidade de implementação do 

ESP como também a trazer para a discussão elementos que são salientados como de importância 

mais significativa e que, portanto, deveriam passar a ocupar o centro do debate educacional. 

Dessa forma, de acordo com os argumentos apresentados, quando da possibilidade de cessar as 

discussões acerca do ESP, nós, enquanto sociedade, deveríamos nos debruçar sobre problemas 

que assolam a educação brasileira e, por isso, retornaríamos ao estágio inicial das possibilidades 

de ação; em outros termos, passaríamos a debater, então, a questão inicial: O QUE DEVE SER 

FEITO PARA RESOLVER OS PROBLEMAS EDUCACIONAIS NO BRASIL?. Como observaremos a 

seguir, os argumentos depreendidos a partir da reconstrução de proposições oriundas dos textos 

que compõem nosso corpus são orientados no sentido de evidenciar uma possível tentativa de 

manutenção das circunstâncias vigentes, bem como de propor uma forma alternativa de ler a 

realidade e, com isso, estabelecer novas Circunstâncias Motivadoras e culminar em um 

reenquadramento da discussão.  

 
146 A Circunstância Bloqueadora consiste na leitura do estado-de-coisas presente que aponta para elementos que 

culminam na impossibilidade de aplicação daquilo originalmente apresentado em uma Proposta de Ação com o 

intuito de alcançar determinado Objetivo. Dado seu caráter inviabilizador, essa leitura do estado-de-coisas 

presente pode “direcionar a reflexão, em textos [monologais], ou a deliberação, em textos dialogais sob contextos 

pragmaticamente relevantes, para a rejeição da Proposta em foco e para a ponderação de alguma Contra-Proposta 

de Ação” (GONÇALVES-SEGUNDO, 2019, p. 123). Essa releitura proposta por Gonçalves-Segundo (2019) se 

dá a partir da incorporação da noção de BLOQUEIO (TALMY, 2000). 

Figura 38 – Última etapa constitutiva da polêmica acerca do Escola Sem Partido 
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15’ Argumento do status quo [consequência negativa] 

Premissa 1: Se o debate sobre o ESP continua, isso apenas contribui para a reprodução das 

concepções e das práticas do poder vigente.  

Premissa 2 (Garantia): A reprodução de concepções e práticas do poder vigente são 

indesejáveis. 

Tese: Deve-se deixar de discutir o ESP. 

 

16’ Argumento da necessidade real [raciocínio prático] 

Premissa Circunstancial: O debate acerca do ESP, que não prova a existência de um problema 

de doutrinação, ocupa espaço de discussões mais urgentes. 

Premissa de Objetivo: Trazer à tona discussões de temas que sejam mais urgentes e cujo 

impacto seja significativo para a educação é desejável. 

Premissa Meio-Fim: Deixar de discutir o ESP abre espaço para discussões de temas mais 

urgentes e cujo impacto seja significativo para a educação. 

Tese: Deve-se deixar de discutir o ESP. 

O Argumento 15’ pode ser identificado como uma resposta à permanência do ESP 

como um tema de debate mesmo após uma série de derrotas em diferentes esferas públicas de 

poder. Sendo a inconstitucionalidade do Projeto o traço mais marcante de sua inviabilidade, 

podemos assumir que a permanência da própria discussão sobre o tema já poderia ser um 

mecanismo de conseguir efeitos desejáveis para aqueles que se filiam à discursividade favorável 

– isso é, inclusive, identificável em um texto147 de autoria de Nagib, em que o articulista afirma 

que o simples debate em torno da proposta já está promovendo uma incrível disseminação do 

conhecimento sobre aqueles limites, o que revela que o argumentador reconhece a dialética do 

poder de disseminação da informação, complementando ainda que ironicamente, quem mais 

tem contribuído para isso são as próprias esquerdas, que se desmascaram e se denunciam no 

ato mesmo de atacar o projeto. Por isso, uma vez que tal dinâmica é reconhecida e partindo do 

pressuposto de que o ESP já foi barrado na esfera jurídica máxima do país, atores contrários 

defendem a necessidade de cessação dessa pauta. 

O Argumento 16’ pode ser identificado a partir de dizeres que, ao mesmo tempo, (i) 

assumem que o ESP não deve ser implementado e (ii) reconhecem a necessidade de que outras 

pautas ocupem o espaço de debate. Trata-se, pois, de um argumento que recupera o 

questionamento inicial acerca de quais seriam os passos a serem tomados para uma melhoria 

no cenário da educação no Brasil, de modo a assumir, por seu turno, outros elementos que se 

distanciam daqueles originalmente elencados pelo ESP. Em outros termos, outras demandas e 

 
147 NAGIB, Miguel. O Escola sem Partido e seus inimigos. Gazeta do Povo, 26 de jul. de 2016. Disponível em: 

<https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/o-escola-sem-partido-e-seus-inimigos-

7z8wdjo5b8af27otsh8xx98un/>. Acesso em: 20 de jan. de 2017. 
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pautas passam a ser selecionadas por argumentadores que salientam sua importância e as 

avaliam negativamente para que, assim, seja possível partir de um estado-de-coisas outro para 

atingir outros Objetivos por meio de outras Propostas de Ação: tem-se, então, um 

reenquadramento do problema. 

Na seção a seguir, discutiremos em mais detalhes os trechos a partir dos quais pudemos 

identificar estes argumentos e reconstruí-los de forma tal. 

 

4.6.1 Entre o status quo e o reenquadramento do problema: uma releitura dos problemas 

reais da educação 

Ao longo da disputa acerca dos rumos a serem tomados na educação do país, tornou-se evidente, 

dentre outros aspectos, o fato de que distintos compromissos para com o futuro da educação 

podiam ser concebidos de modo a gozarem de terminologias semelhantes, mas que apontavam 

para caminhos distintos e que, consequentemente, atingiriam outros resultados – isso se torna 

mais saliente, inclusive, no caso discutido no Argumento 14’a. A partir do momento que o ESP 

passa a ser oficialmente barrado de sua possibilidade de implementação – assumimos, aqui, 

essa impossibilidade como tendo sido materializada no julgamento de inconstitucionalidade148 

–, a insistência de que sua “deliberação” continue sendo discutida passa a ganhar uma 

importância que não pode ser negligenciada: os efeitos esperados de uma proposta podem se 

concretizar, em maior ou menor grau, a partir do próprio ato de se discutir sobre, e não raro o 

fazem, de modo a legitimar determinadas atitudes149 com base no simples fato de que se torna 

um objeto de tematização.  

Isso reconhecido, podemos identificar que atores contrários ao ESP reconhecem a 

importância de cessar discussões acerca desse objeto de tematização por, ao mesmo tempo, 

funcionarem de modo a preservar os mecanismos que regem a dinâmica da escola e que se 

calcam na desigualdade e na opressão, bem como por desviarem o foco de atenção que poderia 

ser orientado à deliberação de critérios mais relevantes, como políticas efetivas de valorização 

do profissional da educação, por exemplo. 

 
148 CANCIAN, Natália; TUROLLO JR, Reynaldo. Bandeira de Bolsonaro, veto a abordagem de gênero sofre 

derrotas em série na Justiça. Folha, 12 de nov. de 2018. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2018/11/bandeira-de-bolsonaro-veto-a-abordagem-de-genero-sofre-

derrotas-em-serie-na-justica.shtml>. Acesso em: 02 de jan. de 2022; AMORIM, Felipe; OLIVEIRA, Marcelo. 

STF decide que lei inspirada no Escola sem Partido é inconstitucional. UOL, 21 de ago. de 2020. Disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/08/21/stf-tem-maioria-contra-lei-de-alagoas-

inspirada-no-escola-sem-partido.htm>. Acesso em: 02 de jan. de 2022. 
149 Como é o caso observar neste caso: PROFESSOR É DEMITIDO após crítica a Bolsonaro durante aula em 

escola de São José; veja vídeo. G1, 18 de abr. de 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-

regiao/noticia/2019/04/18/professor-e-demitido-apos-critica-a-bolsonaro-durante-aula-em-escola-de-sao-jose-

sp.ghtml>. Acesso em: 07 de mar. de 2022. 
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Passemos, então, à análise dos argumentos que constituem o terceiro estágio da 

polêmica.  

 

15’ Argumento do status quo 

Para a reconstrução deste argumento, utilizamo-nos de excertos dos seguintes textos do corpus: 

“‘Escola Sem Partido’: engodo e ensino acrítico”, de André Luiz Rodrigues de Rossi Mattos – 

texto 9 do anexo; e 

“Escola Sem Partido: estratégia golpista para calar a educação”, de Claudia Dutra e Camila 

Moreno – texto 11 do anexo. 

Para darmos início à análise, reproduzimos abaixo o argumento reconstruído a partir 

dos enunciados extraídos dos textos acima, bem como sua diagramação: 

15’ Argumento do status quo [consequência negativa] 

Premissa 1: Se o debate sobre o ESP continua, isso apenas contribui para a reprodução das 

concepções e das práticas do poder vigente. 

Premissa 2 (Garantia): A reprodução de concepções e práticas do poder vigente são 

indesejáveis.  

Tese: Deve-se deixar de discutir o ESP. 

 Fonte: elaboração própria 

Tendo se iniciado com um combate à suposta hegemonia esquerdista no sistema de 

ensino que resultaria em mecanismos de doutrinação, o ESP foi, ao longo do tempo, ampliando 

seu espectro de atuação e abraçando causas outras nesse processo – como, por exemplo, uma 

incisiva investida contra o que denominam ideologia de gênero, apreço aos valores da família 

tradicional, dentre outros aspectos já discutidos anteriormente.  

Julgamos pertinente rememorar, inclusive, um episódio ocorrido em 2017 concernente 

ao ENEM, maior exame aplicado no país, que consistiu na tentativa de e na posterior 

concretização da anulação de um dos critérios do exame que previa a atribuição de nota zero à 

produção do candidato que desrespeitasse os Direitos Humanos. Ainda que os efeitos 

Figura 39 – Argumento do status quo 
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posteriores possam eventualmente ser interpretados de maneira construtiva150, é evidentemente 

perniciosa a investida sobre um critério de avaliação como esse sob a justificativa de que o ato 

de respeitar os Direitos Humanos limitaria a liberdade de expressão do candidato, ainda mais 

atribuindo ao instituto responsável por sua aplicação a responsabilidade de adotar uma visão 

“politicamente correta” e que isso, por seu turno, caracterizaria censura151. 

Esse episódio poderia ser entendido como uma tentativa de institucionalização de 

práticas que corroboram valores contrários àqueles instituídos ao longo do processo de 

recuperação de uma lógica democrática após anos de censura e de desrespeito à pessoa humana, 

como ocorrido na ditadura. Isso pode ser identificado, também, nos excertos a seguir, extraídos 

de nosso corpus:  

(81) A leitura dos artigos e dos depoimentos inseridos no site do movimento também são 

fontes importantes para demonstrar que a sua fúria está voltada ao questionamento da 

realidade, principalmente com relação às disciplinas de História, Geografia e Sociologia, 

mas somente quando essas críticas aparentam se identificar com ideias do campo da 

esquerda. O ideal, assim, é que em primeiro lugar o movimento “Escola Sem Partido” 

abandone o mito da inexistente neutralidade apartidária e assuma a sua identidade no 

campo de disputa das ideias sociais e políticas: é um movimento que quer por fim ao ensino 

crítico, é conservador, é identificado com o status quo, que é alvo dos questionamentos nas 

salas de aula, e que atua politicamente no campo da direita, conforme o seu leque de críticas 

e relações indica. – “‘Escola Sem Partido’: engodo e ensino acrítico”, André Luiz 

Rodrigues de Rossi Mattos. 

 

(82) Trata-se de uma elaboração que contraria o princípio constitucional do pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas, assim como o da liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, considerando como válidos 

determinados conteúdos que servem à manutenção do status quo e como doutrinários 

aqueles que representam uma visão crítica. 

[...] 

O movimento político de direita na educação, “Escola Sem Partido”, que dissemina 

concepções e práticas preconceituosas, discriminatórias e excludentes, foi impulsionado 

nacionalmente para propagar ideia de que os estudantes são alvo de doutrinação política e 

de que os valores morais da família são afrontados por uma suposta ideologia de gênero na 

escola. 

 
150 O critério de anulação por desrespeito aos Direitos Humanos passou a ser condicionado somente a uma das 

competências avaliadas pelo exame – a saber, a Competência 5 –, orientada à avaliação da proposta de intervenção 

do candidato. Podemos assumir que essa transposição do critério de anulação não deixa de exercer sua função 

enquanto papel formador – isto é, demandar determinados critérios que são orientados à valorização de 

compromissos que prezam pelo bem-estar da convivência em coletividade – ao mesmo tempo em que não impede, 

por seu turno, que o candidato eventualmente ingresse no ensino superior e, assim, que possa amadurecer alguns 

de seus conceitos e de suas concepções ao longo de seu processo de formação. 
151 Para mais informações, ler: JUSTIÇA IMPEDE Enem de zerar redação por violação aos direitos humanos. O 

GLOBO, 26 de out. de 2017. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/educacao/enem-e-

vestibular/justica-impede-enem-de-zerar-redacao-por-violacao-aos-direitos-humanos-

21993194#:~:text=RIO%20%2D%20O%20movimento%20Escola%20Sem,foi%20acolhida%20pela%20Justi%

C3%A7a%20Federal.>. Acesso em: 07 mar. 2022. 
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O projeto “Escola sem Partido”, com seus propósitos de eliminação da política como esfera 

de debate e formação do pensamento livre, tornou-se um instrumento de disputa para 

respaldar os retrocessos no campo dos Direitos Humanos que se efetivam com o Golpe de 

2016. 

A estratégia do movimento chamado “Escola Sem partido” é enfrentar o projeto político 

educacional de transformação que exigiu rupturas com a concepção de educação 

fundamentada na visão elitista, conservadora, meritocrática, mercadológica e patriarcal que 

se revelava discriminatória, segregadora e excludente. 

[...] 

Também, esse projeto transforma o ato educativo em uma mera reprodução e expressão do 

poder vigente, rotulando toda abordagem crítica como subversiva à ordem social e aos 

padrões morais da família e os educadores como doutrinadores, sobre os quais deve recair 

a condição de obediência à ideologia do golpe. – “Escola Sem Partido: estratégia golpista 

para calar a educação”, Claudia Dutra e Camila Moreno. 

Os excertos acima dialogam com uma visão da realidade que reconhece o estado-de-

coisas presente como indesejável, na medida em que concebe o presente com um momento em 

que há uma busca pela melhora dos mecanismos de ensino, mas que, por seu turno, se vê 

condicionado por investidas de natureza conservadora. O excerto (81), por exemplo, evidencia 

uma relação de equivalência entre o conservadorismo velado que o ESP defende e o status quo 

almejado quando o Movimento se preza a tentar institucionalizar mecanismos que impeçam 

que a educação caminhe em direção a um ensino libertador e que represente uma ruptura com 

um passado de desigualdade e de limitações. Isso nos permite, portanto, reconstruir a Premissa 

1 do Argumento 15’ – “Se o debate sobre o ESP continua, isso apenas contribui para a 

reprodução das concepções e das práticas do poder vigente” –, de maneira a identificar modos 

de relação que seriam indesejáveis a partir de uma rede de compromissos ancorados em uma 

educação de qualidade. 

No excerto (82), por seu turno, as argumentadoras buscam desvelar uma estratégia de 

desestímulo elaborada pelo ESP com vistas a legitimar mecanismos de discussão que se limitem 

a critérios pré-estabelecidos, sob a justificativa de barrar a suposta doutrinação na escola, para, 

assim, reforçar um modelo de educação que tenda a uma dinâmica mecanicista e que, por 

consequência, não questione o poder vigente por trás das políticas de controle da escola. 

Assumindo o pressuposto de que o ESP foi classificado como inconstitucional, este excerto nos 

permite reconstruir a Premissa 2 – “A reprodução de concepções e práticas do poder vigente 

são indesejáveis” –, de modo que se torna mais evidente a funcionalidade de persistir em uma 

discussão cuja deliberação já tenha sido tomada; como mencionado anteriormente, o próprio 

ato de debater já tem grande poder de influenciar os rumos concretamente assumidos no que 

diz respeito à dinâmica educacional. Assim, a Tese consiste na proposta de que estas discussões 
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sejam cessadas com vistas a evitar que as Consequências Negativas dessa insistência se 

concretizem ainda mais intensamente. 

Dito isso, passemos, então, ao argumento que se dedica mais concretamente ao 

reenquadramento do problema a partir de uma série de leituras alternativas do estado-de-coisas 

presente.   

 

16’ Argumento da necessidade real 

Para a reconstrução deste argumento, utilizamo-nos de excertos dos seguintes textos do corpus: 

“Escola Sem Partido: Doutrinação comunista, Coelho da Páscoa e Papai Noel”, de Leonardo 

Sakamoto – texto 4 do anexo; e 

“Jogo de soma ‘sem’: escolas com (muitos) partidos”, de Lilia Moritz Schwarcz – texto 10 do 

anexo. 

Para darmos início à análise, reproduzimos abaixo o argumento reconstruído a partir 

dos enunciados extraídos dos textos acima, bem como sua diagramação: 

16’ Argumento da necessidade real [raciocínio prático] 

Premissa Circunstancial: O debate acerca do ESP, que não prova a existência de um problema 

de doutrinação, ocupa espaço de discussões mais urgentes. 

Premissa de Objetivo: Trazer à tona discussões de temas que sejam mais urgentes e cujo 

impacto seja significativo para a educação é desejável. 

Premissa Meio-Fim: Deixar de discutir o ESP abre espaço para discussões de temas mais 

urgentes e cujo impacto seja significativo para a educação. 

Tese: Deve-se deixar de discutir o ESP. 

Fonte: elaboração própria 

Como discutido no Capítulo 2, um elemento central para estabelecer os componentes 

de uma Argumentação Prática consiste na leitura do real de modo a qualificá-lo 

negativamente, seja com o objetivo de melhorá-lo ou aprimorá-lo (GONÇALVES-SEGUNDO, 

2019). Para que isso ocorra, é preciso que, dentro de um recorte temático específico, 

determinados elementos e componentes sejam primeiramente selecionados, salientados e 

qualificados de modo a, posteriormente, utilizá-los para constituir a(s) Circunstância(s) 

Figura 40 – Argumento da necessidade real 
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Motivadora(s) da Argumentação Prática que pode potencialmente exercer influência em uma 

atividade deliberativa. Ao longo da disputa acerca do ESP, é possível observar que atores 

contrários ao Movimento e à implementação de seu(s) projeto(s) de Lei não só se dedicavam a 

desestimular a adesão às propostas do Movimento como também passaram a colocar em xeque 

a pertinência dos elementos selecionados para sustentar a discussão em si; em outros termos, 

foi possível observarmos uma transição do desestímulo à Proposta de Ação – implementar o 

ESP – para um ataque às Premissas que sustentam as Circunstâncias Motivadoras mais 

basilares. Nos excertos abaixo, podemos observar instâncias que se dedicam a tais 

questionamentos:  

(83) A doutrinação na educação é um bichinho pequeno, mas o Escola Sem Partido joga 

um forte holofote sobre ele e pede que olhemos a sombra – monstruosa, assustadora – 

projetada na parede. 

Uma boa reportagem publicada, nesta sexta (24), no site da Nova Escola confirma essa 

impressão. São perguntas e respostas que apontam o óbvio: não há evidência consistente 

do problema. 

O Escola Sem Partido afirma ter um batalhão de denúncias de doutrinação, mas publica 

apenas 33 em seu site (detalhe: o Brasil tem 45 milhões de estudantes). São elas, e uma 

pesquisa encomendada pela revista Veja em 2008, que sustentam as ações do movimento. 

Isso está muito longe de configurar uma tendência, que precisa de dados mais robustos e 

outros estudos comprovado que confirmem a hipótese. E tem uma outra coisinha: se existe 

doutrinação esquerdista, ela está dando muito, mas muito errado. E uma pesquisa Datafolha 

de dois anos atrás e o próprio mapa eleitoral das últimas eleições registram um avanço da 

direita e um recuo da esquerda. 

[...] 

O baixo nível do debate, aliás, é o mais triste. Com tanta coisa importante para discutir, 

com tanta ação urgente para tomar, nos pegamos imobilizados numa falsa questão, 

sustentada por argumentos frágeis e para lá de questionáveis. 

Presos na cortina de fumaça da suposta doutrinação, empobrecemos um pouco mais o 

debate sobre educação. Ganha quem aposta na confusão e na contenção dos pequenos 

avanços civilizatórios da área nos últimos anos. – “Escola Sem Partido: Doutrinação 

comunista, Coelho da Páscoa e Papai Noel”, Leonardo Sakamoto. 

 

(84) Mas talvez o pior cenário do “Escola sem partido” seja aquele propositadamente 

omitido. Ao criar um suposto bode expiatório adia-se, mais uma vez, um debate já muito 

atrasado e urgente entre nós, sobre a qualidade do ensino no Brasil e seus inúmeros 

desafios. Investir na formação e capacitação de nossos educadores, remunerar melhor e 

mais dignamente nossos professores, equipar as escolas com recursos mais modernos e 

adaptados às novas realidades, cuidar da segurança de todos, refletir sobre os programas 

escolares e implementar mudanças são parte de uma agenda muito mais ampla, e da maior 

relevância para um país como o nosso, tão carente nesse sentido. Estratégias de polarização 

servem apenas para acirrar os nossos ânimos, que já andam suficientemente exaltados. O 

projeto “Escola sem partido” nasceu inconstitucional, até porque vai perseguindo a direção 

oposta de uma República Federativa, cuja vocação é defender a diversidade. A estratégia é 

parecida com outras que têm apostado na radicalização e não no diálogo. O primeiro passo 

é criar um inimigo poderoso – uma quadrilha de professores armados para uma batalha de 

lavagem cerebral – e dessa maneira ganhar visibilidade e espaço na mídia. O segundo, 
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entrar no Legislativo e contar com o apoio de parlamentares, que andam igualmente 

caçando exércitos e guerrilhas que agem nas “matas” das cadeiras escolares. – “Jogo de 

soma ‘sem’: escolas com (muitos) partidos”, Lilia Moritz Schwarcz. 

Nos excertos acima, fica evidente logo de início o desacordo acerca das 

Circunstâncias elencadas para estabelecer que haveria a necessidade de mudança. No trecho 

em (83), por exemplo, o argumentador coloca em xeque a legitimidade da proporção que o ESP 

faz parecer existir no que diz respeito aos casos de suposta doutrinação. Por meio de uma figura 

de linguagem, o argumentador remete alegoricamente ao Mito da Caverna, de maneira a mapear 

a lógica subjacente de que a sombra projetada – suposta doutrinação – não corresponde 

verossimilmente àquilo que a causa – os casos “concretos” de denúncia de doutrinação –, uma 

vez que, à época, havia 33 casos, o que correspondia a 0,000048% do número de discentes no 

país. Isso permite que o articulista, então, conclua que não há evidência da existência de 

doutrinação, atacando, portanto, um dos pilares que sustentam originalmente as Circunstâncias 

Motivadoras para a Proposta de implementação do ESP, bem como nos permite reconstruir a 

Premissa Circunstancial do Argumento 16’ – “O debate acerca do ESP, que não prova a 

existência de um problema de doutrinação, ocupa espaço de discussões mais urgentes”. 

Na mesma esteira, o excerto (84) busca questionar a legitimidade das Circunstâncias 

elencadas pelo ESP, como no excerto anterior, bem como também joga luz sobre um aspecto 

importante nessa dinâmica: a negligência com relação a aspectos e tópicos de maior importância 

e de significativo impacto no cenário da educação no país. Um aspecto que é indiretamente 

trazido no excerto (83) e mais explicitamente apresentado em (84) diz respeito à necessidade 

de orientar discussões, debates e investimentos para a qualidade da educação que, 

invariavelmente, perpassa pela valorização do profissional que ocupa a “linha de frente” da 

rotina escolar, o professor, por meio de programas que prezem pela sua formação continuada, 

pela valorização e pelo reconhecimento financeiro de seu trabalho, além de que, junto disso, 

são também elencados outros pontos relacionados à segurança e à qualidade de vida de outros 

membros da comunidade escolar. Essa discussão, junto daquela empreendida em (83), nos 

permite, assim, reconstruir a Premissa de Objetivo do Argumento 16’ – “é desejável trazer à 

tona discussões de temas que sejam mais urgentes e cujo impacto seja significativo para a 

educação”. 

Por fim, como mencionado anteriormente, é reconhecida a potencialidade criada 

quando da simples permanência da discussão de um tema que já havia sido considerado 

incoerente ou inapropriado. Partindo da necessidade de se discutir temas que fossem de maior 

relevância em relação aos compromissos estabelecidos com o ambiente da escola, podemos 

identificar em ambos os excertos acima uma formulação de que o ESP funcionaria como uma 
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“cortina de fumaça”, cuja função última seria a de desviar a atenção daquilo que deveria, de 

fato, ocupar o espaço de deliberação e de disputa na esfera pública – função essa, inclusive, que 

pode ser observada na discussão do Argumento 15’, empreendida na subseção anterior. Com 

isso, podemos reconstruir a Premissa Meio-Fim – “deixar de discutir o ESP abre espaço para 

discussões de temas mais urgentes e cujo impacto seja significativo para a educação” –, de 

maneira que isso nos permite concluir que a discussão sobre o ESP deveria cessar.  

Este argumento culmina, portanto, no reenquadramento do problema originalmente 

estabelecido no começo da polêmica: já não se trata mais de debater as motivações para agir – 

por que implementar ou não o ESP –, mas, sim, as opções de ação – o que pode ser feito para 

solucionar os problemas educacionais. Para que isso seja encaminhado de modo a alcançar 

concretizações efetivamente positivas, é importante reestabelecer, desse modo, os pontos de 

partida dessa discussão. Julgamos relevante ressaltar, também, que os Objetivos a serem 

alcançados por ambos os lados da disputa são superficialmente semelhantes, sendo preciso 

atentarmo-nos, porém, aos Valores em que estes Objetivos se calcam. Ainda que diversos 

atores, que partilham de e que se ancoram em diferentes concepções de realidade, postulem 

objetivar um ensino livre e de qualidade, torna-se clara, portanto, a disputa acerca da própria 

concepção de “ensino”, de “liberdade” e de “qualidade”, sendo, por excelência, uma disputa no 

nível dos valores. 

 

4.7 Considerações 

Ao longo de nossa análise, é possível identificarmos como que determinadas formas de 

perspectivar a realidade dão atenção especial a distintos pontos daquilo que é estipulado nos 

documentos oficiais. Posicionamentos favoráveis ao ESP tendem a partir de acordos mais 

claramente estabelecidos com o compromisso referente à preparação do alunado para o mundo 

do trabalho. Posicionamentos contrários ao ESP, por sua vez, tendem a defender a necessidade 

de dar a devida importância aos parâmetros relacionados ao aprimoramento do educando como 

ser humano e sua formação ética, bem como ao desenvolvimento de sua autonomia intelectual 

e de seu pensamento crítico, parâmetros estes sistematicamente atacados por atores favoráveis 

sob a desculpa de se tratar de uma abertura à doutrinação político-ideológica. 

Essa saliência dada a determinados parâmetros dos documentos oficiais pode dar pistas 

dos valores a partir dos quais determinados atores sociais se valem para representar a realidade 

e, assim, alimentar uma discursividade que reforça determinadas estruturas de desigualdade. 

Isso nos permite, inclusive, dar maior suporte à tese de que o ESP seria um sintoma de um 

movimento globalizado de recrudescimento do neoconservadorismo. Essa disputa, inclusive, 
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se ancora na dicotomização entre educar e ensinar: como fica saliente na perspectivação 

favorável ao ESP, a educação estaria no domínio da família, ao passo que o ensino caberia à 

instituição escolar. 

No que diz respeito às distintas fases do Argumentário, podemos concluir que a 

argumentação favorável ao ESP, em especial no primeiro estágio, é majoritariamente de 

raciocínio prático, com pouca atenção a necessariamente sustentar as bases epistêmicas que 

constituem suas Circunstâncias Motivadoras – estas são construídas como reais, quiçá 

alçando o estatuto de fato. O raciocínio inicial, portanto, sobre o qual se calca a alternativa para 

agir, acaba por se arrastar mesmo quando o questionamento se desloca em direção às 

motivações para a ação. Quanto à argumentação empreendida por argumentadores contrários 

ao ESP, no primeiro estágio há uma concentração de argumentos orientados a refutar a leitura 

a realidade que sustenta as Circunstâncias Motivadoras de atores favoráveis (como, por 

exemplo, a existência de uma doutrinação esquerdista hegemônica na educação); no segundo 

estágio, por seu turno, há uma predominância de argumentos pragmáticos, de modo a (i) 

evidenciar Consequências Negativas ao se considerar um cenário possível de implementação 

do Projeto de Lei; e a (ii) desestimular a possibilidade de implementação por meio da evocação 

de uma autoridade externa sob a forma de um documento regulador – a saber, a Constituição – 

com vistas a bloquear, assim, a possibilidade de efetivação da ação. 

Julgamos relevante destacarmos, também, um aspecto intrigante quanto ao 

compromisso com a razoabilidade da discussão, dimensão, ainda que idealista, de fundamental 

importância para lidarmos com o debate argumentativo e com a disputa de opinião (JOHNSON, 

2000). Ao considerarmos a disputa flagrada em nosso corpus e a argumentação depreendida ao 

longo da análise, podemos partir do pressuposto de que pudesse haver uma ponderação por 

parte das perspectivas constitutivas da argumentação, de modo a evidenciar um compromisso 

com as etapas procedimentais do ato argumentativo. Isso deixa a desejar, porém, quando 

observamos situações argumentativas altamente orientadas pelas consequências do ato de 

polemizar; atores sociais argumentam como se ignorassem o outro lado da interação, preferindo 

reafirmar suas posições – como acontece, por exemplo, com argumentos favoráveis ao ESP no 

segundo estágio do Argumentário, em que não foi possível identificarmos uma orientação 

mais clara ou incisiva à refutação do posicionamento do outro, não havendo, de fato, 

engajamento quanto à consideração da posição do outro e quanto à necessidade de lidar com as 

críticas.  

Em relação à estratégia mais saliente entre argumentadores favoráveis, podemos 

entendê-la como pistas de um rompimento com relação ao (suposto e ideal) compromisso com 
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o objetivo de alcançar a solução do problema de opinião colocado em pauta, especialmente por 

se tratar de um tema de interesse coletivo. Como fica mais saliente nos argumentos de ataque à 

figura de atores sociais específicos – professores, especialmente –, atores favoráveis ao ESP 

argumentam especialmente no sentido de alimentar uma coesão identitário-ideológica 

(GONÇALVES-SEGUNDO, 2018a), a fim de explicitamente marcar um distanciamento de 

qualquer posição que possa, remotamente, flertar com noções progressistas e serem, assim, 

entendidas como esquerdistas.  

Ao longo de nossa análise, portanto, tornou-se evidente uma concordância quanto às 

Circunstâncias Motivadoras entre os atores favoráveis ao ESP, ao passo que, entre os 

contrários, foi possível identificarmos tanto um desacordo epistêmico em relação a essas 

mesmas Circunstâncias do exogrupo quanto uma argumentação refutativa externa por 

excelência, de modo a trazer à baila de discussão argumentos que evidenciam as desvantagens 

– especialmente por meio de argumentos por consequência negativa –  e as cisões – 

especialmente por meio de argumentos por regra – que a proposta pressupunha, de modo a 

defender outras Propostas de Ação, seja Contra-Proposta, seja Proposta Alternativa. 

Consideramos relevante direcionarmos atenção também à dinâmica de disputa por 

formas de categorização do real; torna-se saliente a disputa pelo processo de categorização da 

realidade em relação a noções como “intervenção estatal”, “gênero”, “ideologia”, “política”, 

“esquerda”, “doutrinação”, “abuso”, “direito”, “família”, “liberdade”, “ameaça”, “professor”, 

“educar”, “ensinar”, dentre outras. Essas instâncias são comumente mobilizadas por ambos os 

lados da disputa, porém com muito conflito não só sobre o que significam, mas também sobre 

a que podem ser referencialmente aplicadas. Isso se torna especialmente relevante quanto às 

noções de “liberdade” – que flerta, no discurso favorável, com uma visão censora em relação 

ao ambiente da escola –, “intervenção estatal” – cuja disputa enevoa os limites entre aquilo que 

é respaldado por lei e aquilo que se propõe a limitar as possibilidades constitucionalmente 

amparadas –, e “ideologia” – que é comumente mobilizada como categoria em relação de 

sinonímia com esquerda e com todas as pautas mobilizadas por atores filiados a esse espectro 

político. 

É relevante frisarmos, por fim, a disputa de valores que se estende ao longo do debate 

público. Isso se sustenta na medida em que a polêmica, de natureza prática, acaba por nos dar 

pistas de quais são os valores a partir dos quais argumentadores qualificam o presente, 

perspectivam o passado e conceptualizam uma possibilidade de futuro. Assumindo, pois, uma 

perspectiva que entende o processo de ensino-aprendizagem como um meio de potencializar as 

relações do sujeito com o mundo social e material, valendo-se de diversos meios de interação 
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linguística, imagética, tecnológica, afetiva, dentre outras (GEE, 2016), não podemos nos furtar 

a lançar luz sobre os silêncios almejados pelo ESP. Almeja-se a punição em vez do diálogo; o 

controle em vez da flexibilização; a hostilidade em vez da aliança; o material em vez do 

subjetivo; o vazio em vez de possibilidades. Precisamos, assim, reorientar nosso compromisso, 

enquanto profissionais da educação e enquanto sociedade, para com uma educação 

efetivamente livre, emancipatória e democrática.  
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CONCLUSÃO  

 

Neste trabalho, buscamos percorrer um caminho que partiu da contextualização de nosso objeto 

de análise e da nossa motivação para estudá-lo, passando pela teorização que nos permitiu dar 

cabo a nosso empreendimento analítico e, com isso, propormos uma metodologia para 

construção de Argumentários, para, então, atingir um destino específico: a construção do 

repositório de argumentos que alimentou a polêmica sobre o ESP no país. Como salientamos, 

trata-se de uma empreitada exploratória, uma vez que há ainda pouca sistematização no que diz 

respeito às formas de identificar, depreender, comparar, reconstruir e diagramar argumentos 

discursivamente distribuídos. 

No primeiro capítulo, buscamos contextualizar e discorrer sobre o Escola Sem Partido 

ao longo dos últimos anos, levando em consideração sua representação midiática e as discussões 

que partiam do âmbito acadêmico, em especial da Educação. Buscamos salientar também uma 

possível chave de leitura por meio da qual é possível entendermos o ESP como uma instância 

de um movimento neoconservador e neoliberal que vem ganhando fôlego há algum tempo em 

diversos pontos do globo, concretizado em vários países a partir da designação back to basics. 

No segundo capítulo, buscamos discutir acerca dos estudos argumentativos, 

mobilizando os pressupostos assumidos para nossa análise. Nesta seção, dedicamo-nos à 

explicitação de como estes conceitos poderiam ser frutíferos para a discussão de nossas 

hipóteses, atentando-nos às potencialidades de cada abordagem dos estudos da argumentação. 

No terceiro capítulo, dedicamo-nos à explicitação dos procedimentos adotados no 

desenvolver desta presente pesquisa, apresentando o processo de seleção e filtragem de corpus, 

as etapas percorridas para a construção de Argumentário, e os recursos assumidos para a sua 

visualização. 

No quarto capítulo, dedicamo-nos à análise propriamente dita, evidenciando os 

processos de identificação das Questões que regem a disputa acerca do ESP; mapeando os 

argumentos que esquadram o problema, bem como os argumentos que os refutam; além de 

salientar a dinâmica da defesa de pontos de vista em distintos momentos do Argumentário. 

Podemos concluir, então, que a mobilização da noção de Esquemas Argumentativos 

foi, de fato, produtiva para a construção do Argumentário, na medida em que nos possibilitou 

depreender parte significativa dos padrões de recorrência em relação às perspectivas favorável 

e contrária. É significativamente relevante a saliência de esquemas instrumentais de raciocínio 

prático para a defesa da posição favorável, nos permitindo identificar um ponto de partida que 
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entende a realidade como indesejável, categorizando-a como contaminada e hegemonicamente 

dominada pela esquerda, sem que haja, porém, um empreendimento argumentativo 

significativo no processo de argumentar em vista de defender sua existência: esse suposto 

domínio hegemônico é tido como perceptível e inegavelmente observável por qualquer ator 

razoável (o que indicia a construção de um auditório para o qual tal hegemonia é vista como 

fato). Essa dinâmica de argumentar em favor de visões de realidade, por seu turno, se torna 

mais evidente ao longo da argumentação contrária ao ESP, orientada significativamente à 

refutação da existência dessa suposta esquerda hegemônica, comumente evocada como a 

gênese de todos os males que assolam a educação no Brasil, e à proposição de consequências 

negativas da suposta implementação do Projeto de Lei em relação ao trabalho docente, ao 

respeito aos Direitos Humanos, dentre outros aspectos. Esse mapeamento de raciocínios é 

frutífero para depreendermos como que determinadas perspectivas circulantes se valem de uma 

rede de argumentos possíveis para se legitimarem e quais são aqueles mais frutíferos e 

consequentemente retroalimentados. 

Nesse sentido, pudemos observar também a contribuição da dimensão discursiva em 

especial no que diz respeito às presunções e aos Valores. A reconstrução dos argumentos nos 

permitiu identificar uma recorrência de acordos que atravessam a argumentação de ambos os 

lados da disputa. Na argumentação empreendida por aqueles favoráveis ao ESP, é possível 

identificarmos um acordo em relação ao papel da escola, em especial no que diz respeito à 

distinção entre ensinar e educar: cabe ao poder absoluto da família educar com base em uma 

rede de valores, ao passo que é relegada à escola a reprodução de conhecimentos considerados 

legitimados – ainda que estes também sejam circunscritos em uma rede de valores que sejam 

pertinentes à daqueles que supostamente se propõem a educar –, de modo a evidenciar uma 

visão essencialmente tecnicista do papel da escola que ganha fôlego ao longo dos últimos anos. 

Em relação àqueles que argumentam contrariamente ao ESP, é possível depreendermos acordos 

calcados em valores democráticos e ancorados em compromissos com a busca por uma melhora 

no ambiente da escola, dentre os quais podemos citar o compromisso com o respeito aos 

Direitos Humanos, afastando-se, portanto, de uma lógica de mera reprodução de conteúdos 

desancorados da experiência do aluno, típica da educação bancária de que fala Freire (1974). 

Isso posto, consideramos confirmada a nossa hipótese primeira de trabalho de que a 

teoria dos Esquemas Argumentativos fornece subsídios produtivos para a construção de 

Argumentários em uma perspectiva lógico-discursiva do raciocínio argumentativo, de modo a 

nos permitir identificar (i) aspectos lógicos do raciocínio (como a estrutura e o tipo de esquema 
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que são instanciados em distintos textos) e (ii) aspectos discursivos que permeiam as 

presunções (Garantia e Meio-Fim) e os Valores. 

No que concerne às redes de argumentos mapeadas quando da aplicação da proposta 

de construção de Argumentários, consideramos profícuos os resultados a partir de nosso 

empreendimento analítico. Isso se sustenta na medida em que nos foi possível reconhecer o 

potencial para identificação das Questões que de fato influenciam distintos estágios da 

discussão. Uma vez que se trata de uma polêmica que se estende ao longo do tempo, o estudo 

de Argumentário nos permite identificar como distintas Questões vão emergindo à medida que 

argumentadores distintos recrutam uma série de argumentos para avaliar e descrever a realidade 

com o fito de ampliar a plausibilidade de uma possível guinada no curso dos eventos. Nesse 

sentido, o estudo de Argumentários nos permite identificar também como distintas esferas de 

atividade social potencialmente influenciam a natureza dos argumentos recrutados por 

argumentares a elas filiados, ainda que representem atitudes responsivas às mesmas Questões.  

Nesse sentido, também consideramos como confirmada a nossa segunda hipótese de 

trabalho de que uma polêmica, como a do Escola Sem Partido, que se estende por distintos 

momentos de organização político-administrativa de um Estado e que envolve discussões 

protagonizadas por atores de distintas esferas (no caso, a política, a educacional, a jurídica e 

a jornalística), gerará uma rede de Argumentários que estrutura respostas a Questões distintas 

– mas articuladas – ao longo do desdobrar do próprio conflito de opinião no espaço público. 

Nosso procedimento, contudo, não é livre de limitações, que precisam ser 

reconhecidas. Verificamos em nossa análise a dinâmica de disputa em torno do processo de 

categorização de determinados aspectos de nossa sociedade, o que inclui eventos, atores, 

instituições e valores. Esse processo de disputa potencialmente denuncia, em nosso momento 

sócio-histórico, como determinadas formas de conceptualizar a realidade estão vinculadas a 

determinados acordos instaurados em determinadas discursividades, a partir das quais surgem 

formas específicas de raciocinar argumentativamente e, portanto, de defender e atacar 

posicionamentos. Ainda que isso tenha sido abordado brevemente em nossa análise, 

especialmente quando nos debruçamos sobre as presunções (Garantias e Meio-Fim) e sobre as 

Premissas Circunstanciais de raciocínios instrumentais práticos, julgamos ser necessário um 

empreendimento mais sistemático para mapear esses acordos que se encontram nas bases do 

ponto de partida do ato de argumentar. Esse mapeamento pode ser especialmente relevante para 

discutir e explicar argumentos que partem de premissas semelhantes, mas que acabam levando 

a distintas conclusões. Para isso, um aporte retórico-discursivo mais sistemático do que o 

empregado nesta dissertação seria relevante. 
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A despeito disso, esperamos que a proposta que apresentamos e as análises que 

empreendemos no presente trabalho possam contribuir para os estudos argumentativos, com 

especial atenção aos estudos de Argumentário, para os quais deixamos uma metodologia de 

trabalho – que, certamente, ainda pode e deve ser ampliada.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

A escola e a ideologização do ensino 
 

A doutrinação política em sala de aula tomou uma dimensão que não nos permite mais ignorar 

o problema 
[02/12/2014] [22h02] 

 

O filósofo marxista italiano Antonio Gramsci, ao desenvolver sua teoria sobre os fatores que 

permitiriam uma mudança para um regime socialista sem a necessidade de uma revolução 

violenta, enfatizou a importância da educação na formação de uma geração que assimilasse e 

defendesse os valores da esquerda. A julgar por constantes relatos de alunos das mais diversas 

etapas do processo educacional, as ideias de Gramsci tiveram boa penetração no Brasil – onde, 

aliás, um de seus maiores seguidores foi o educador Paulo Freire. 

A ideologização no ensino e a doutrinação política em sala de aula tomaram uma 

dimensão que não nos permite mais ignorar o problema. Desde 2007 a Gazeta do Povo vem 

denunciando esses episódios; o viés politizado se manifesta, por exemplo, em questões de 

vestibulares e do Enem, ou no conteúdo de livros didáticos – alguns deles inclusive adotados 

na rede pública de ensino. Especialmente quando os processos seletivos se veem contaminados 

por um pensamento único, cria-se um efeito cascata no qual as escolas, ao preparar seus alunos 

para esses exames, perpetuam essas ideologias, algumas vezes pelo desejo legítimo de garantir 

que seus egressos sejam bem-sucedidos, outras vezes com a colaboração explícita de docentes 

que compartilham das mesmas ideologias. 

Diante desse problema, surgem diversas iniciativas para restaurar um ensino que 

respeite a pluralidade de ideias. Uma delas é a organização Escola sem Partido, que realiza um 

trabalho extraordinário, dedicando-se a recolher e denunciar episódios de ideologização do 

ensino em todo o Brasil. O grupo já organizou um congresso sobre o tema, ajuda pais e alunos 

a identificar casos de doutrinação ideológica – já que nem sempre ela é evidente – e elaborou 

uma série de cinco “deveres do professor” que incluem a obrigação de não abusar de sua posição 

em sala de aula para cooptar seus alunos. 

Mais recentemente, o Escola sem Partido elaborou um projeto de lei sobre doutrinação 

nas escolas e vem buscando vereadores e deputados que se disponham a apresentá-lo em 

câmaras municipais e assembleias legislativas. Nesta semana, Santa Cruz de Monte Castelo, no 

Paraná, foi a primeira cidade do país a aprovar o texto no Legislativo municipal. Em Curitiba, 

a vereadora Carla Pimentel (PSC) adotou essa plataforma, e o projeto de lei foi tema de dois 

artigos publicados pela Gazeta do Povo no dia 25 de novembro. Ele prevê, entre outras coisas, 

que os “deveres do professor” sejam afixados em todas as salas de aula; que sejam realizados 

cursos de ética no magistério, voltados a professores, mas também abertos a pais, estudantes e 

demais interessados, sobre “os limites éticos e jurídicos da atividade docente”; e que pais e 

responsáveis sejam informados sobre os conteúdos ensinados na escola e a abordagem utilizada. 

Por mais preocupantes que sejam as tentativas de submeter a educação a um 

pensamento único, e por mais valioso que seja o trabalho de entidades como o Escola sem 

Partido, no entanto, não consideramos que a via legal seja a mais adequada nesses casos. Em 

primeiro lugar, porque situações de doutrinação em sala de aula são melhor resolvidas entre 

pais, alunos, professores e direção da escola, sem a necessidade de uma interferência estatal. A 

lei cria o risco de um denuncismo estéril, quase uma macarthização escolar. Além disso, o texto 

legal é insuficiente para contemplar todas os casos de abuso do poder docente, e pode até mesmo 

dar margem para que situações que não caracterizam doutrinação (como a simples exposição 
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de fatos que resultem em uma visão favorável ou crítica deste ou daquele grupo) sejam 

consideradas como tal. 

A ideologização do ensino mostra como é importante que pais e responsáveis estejam 

atentos ao que está sendo ensinado em sala de aula, e é essencial que eles se conscientizem da 

importância de sua participação na educação das crianças e adolescentes. A sadia transmissão 

de conhecimento não pode ser confundida com doutrinação e cooptação ideológica, e é a 

pressão de pais, responsáveis e demais entidades que fará da escola um ambiente que privilegie 

a troca de ideias sem imposições guiadas por convicções político-partidárias ou ideológicas. 

 

Dê sua opinião 

Você concorda com o editorial? Deixe seu comentário e participe do debate. 

 

Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/a-escola-e-a-

ideologizacao-do-ensino-egx3q5xdzzqnlibyoqwxwo4zy>. Acesso em: 20 de jun. de 2018. 

 
Anexo 2 

Em defesa de uma escola sem partido 
 
Carla Pimentel [09/12/2014] [22h02] 

 

Como autora do projeto de lei que institui no âmbito do sistema municipal de ensino o 

“Programa Escola sem Partido”, gostaria de dizer algumas palavras sobre o editorial “A escola 

e a ideologização do ensino”, publicado na edição do dia 3 de dezembro da Gazeta do Povo. 

Corretamente, o editorial reconhece a gravidade do problema da instrumentalização 

do ensino para fins políticos e ideológicos, um tema que tem ocupado as páginas do jornal há 

vários anos. O editorialista não considera, porém, que “a via legal seja a mais adequada” para 

coibir essa prática abusiva, pois, a seu ver, situações de doutrinação são melhor resolvidas entre 

pais, alunos, professores e direção da escola, “sem necessidade de interferência estatal”. 

É preciso deixar claro que o nosso projeto não prescreve absolutamente nenhuma 

interferência estatal. O que ele determina é que professores, estudantes e pais sejam informados 

e educados sobre os limites éticos e jurídicos da liberdade de ensinar. Que limites são esses? 

De um lado, a vulnerabilidade do educando e sua liberdade de consciência e de crença; de outro, 

o princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Conhecendo esses limites, 

os professores tenderão a respeitá-los; e, se não os respeitarem, os estudantes e seus pais saberão 

o que fazer. Será isso “interferência estatal”? 

O editorial assevera que “a lei cria o risco de um denuncismo estéril, quase uma 

macarthização escolar”. Trata-se de conjectura que desqualifica, de antemão, qualquer atitude 

das vítimas da doutrinação, não importa se legítima ou ilegítima. Ao risco de uma reação 

exagerada, o editorialista parece preferir a certeza de que tudo continuará como está. 

A publicação ainda diz que “o texto legal é insuficiente para contemplar todos os casos 

de abuso do poder docente, e pode até mesmo dar margem para que situações que não 

caracterizam doutrinação sejam consideradas como tal”. Ora, se o texto do projeto é 

insuficiente, ele deveria ser ampliado, não combatido. Quanto à possibilidade de que a lei venha 

a ser mal aplicada, trata-se de risco inerente a todas as leis. Com o tempo, a compreensão dos 

limites da liberdade de ensinar se aprofundará. 

O que não podemos é assistir inermes ao espetáculo antirrepublicano do 

aparelhamento político e ideológico do sistema de ensino; é ficar sentados, enquanto burocratas 

e professores usurpam o direito que temos de dizer aos nossos filhos o que é certo e o que é 

errado em matéria de moral; é aceitar, passivamente, que maus professores utilizem a sala de 

aula para “fazer a cabeça” de jovens em processo de formação. 
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Sim, é importante, como diz o editorial, que os pais acompanhem a vida escolar dos 

seus filhos. A experiência demonstra, porém, que muito poucos o fazem, e mesmo esses, ao 

perceberem abusos, quase sempre silenciam, a pedido dos próprios filhos, para não expô-los a 

constrangimentos e perseguições. 

Por isso a lei é necessária: para que todos saibam o que diz a Constituição, e ninguém 

tenha medo de exigir que ela seja obedecida. O nome disso é cidadania. Ou promovemos a 

cidadania no sistema de ensino – como ordena a LDB –, ou nos resignamos a esperar que um 

milagre possa salvar nossos filhos da ação abusiva dos professores militantes. 

 

Carla Pimentel é vereadora (PSC) em Curitiba e autora do projeto de lei municipal sobre 

doutrinação nas escolas. 

 

Dê sua opinião 

Você concorda com o autor do artigo? Deixe seu comentário e participe do debate. 

 

Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/em-defesa-de-uma-escola-

sem-partido-eh7w9pmtod9h4b33rajag145q>. Acesso em: 20 de jan. de 2017. 

 

Anexo 3 

Escola sem Partido, neutralidade e isenção 
 
Fabricio Maoski [05/11/2015] [00h01] 

 

Acho triste ter de escrever isso, mas percebo no projeto Escola sem Partido, em tramitação na 

Assembleia Legislativa, um sério risco ao professor e à sua liberdade de ação pedagógica. A 

ideia do projeto é afixar um cartaz com as obrigações do professor, dizendo que ele não pode 

expor suas concepções políticas e sociais em sala de aula. 

O primeiro motivo pelo qual esse projeto está equivocado é o fato de o conhecimento 

ser uma criação humana e, como qualquer criação, sofrer influência do meio em que é 

desenvolvido e das concepções dos seus autores. Não há conhecimento e nem discurso isento 

ou neutro, como gostariam os autores do projeto. Se eu vou ensinar um conteúdo de História – 

por exemplo, a Segunda Guerra Mundial –, no meu discurso estão concepções políticas, sociais 

e culturais. Não há como dissociar. Se eu vou ensinar sobre a Reforma, e eu sou católico, o meu 

discurso será diferente daquele de um evangélico. Essa suposta neutralidade que defende o 

projeto não é possível; simplesmente é uma fantasia que a maioria dos pensadores, como Pierre 

Bourdieu, já desconstruiu. 

Como eu posso me desligar de todas as minhas ideias, concepções e vivências para 

ensinar? Dizer, por exemplo, que o discurso do professor não é neutro e que isso constitui um 

crime é a mesma coisa que criminalizar o seu pensamento e sua visão sobre a realidade. A 

imprensa, por exemplo, ao noticiar e ao pautar um jornal, expressa certas concepções políticas, 

culturais, religiosas e sociais. As igrejas, por exemplo, expressam suas ideias políticas e 

culturais nos seus cultos religiosos, como a luta contra o aborto. Simplesmente não é possível 

para ninguém construir um discurso em que não se coloquem suas posições sobre os fatos. 

O segundo motivo é o critério subjetivo a que o projeto deixa os professores à mercê. 

Suponhamos que um aluno pergunte ao professor sua opinião sobre uma determinada política 

pública implementada por algum político em alguma esfera de governo. Ao dizer que concorda 

ou discorda por algum motivo, a fala do professor poderia ser enquadrada como incitação aos 

alunos para fazer parte de uma manifestação favorável ou contrária a um partido político. Isso 

nos leva ao problema de avaliar se um discurso é ou não doutrinário. Se eu ensinar sobre Marx, 

eu estou doutrinando ou não? Se eu falar sobre os crimes de Stalin, eu estou doutrinando ou 
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não? Se eu falar sobre a pobreza na África, eu estou doutrinando ou não? Isso tudo é muito 

subjetivo e abre caminho para uma criminalização da atividade docente. 

Um dos artigos do projeto diz que o professor respeitará o direito de o aluno receber a 

educação moral dos pais, de forma a não confrontar isso. Aparentemente parece razoável – mas 

não é, infelizmente. Se o ensino dos conteúdos tiver de ser balizado pelas concepções morais 

dos pais, então perde-se o sentido da escola. A função da escola é justamente discutir temas e 

concepções que não fazem parte do conhecimento prévio do aluno. Qual o sentido da educação 

formal senão ensinar e mostrar aos alunos possibilidades no campo da ética e em outros campos 

que extrapolem o seu conhecimento prévio? Será que ensinar sobre Darwin e a evolução para 

um aluno evangélico não desrespeita a educação moral dos seus pais? Em tempo: 

Apesar de não concordar com o projeto, acredito que alguns professores podem 

cometer excessos ao tratar de certos temas. Isso, porém, deve ser tratado no âmbito de cada 

escola através da atuação da comunidade escolar, da direção e da equipe pedagógica, e não 

criminalizando a atividade docente. 

 

Fabricio Maoski, historiador, psicólogo e mestre em Psicologia, atua na rede estadual de 

educação desde 2006. 

 

Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/escola-sem-partido-

neutralidade-e-isencao-7pzbkfb05wa0an1wgiztlir5e>. Acesso em: 20 de jan. de 2017. 

 

Anexo 4 

Escola Sem Partido: Doutrinação comunista, Coelho da Páscoa e Papai Noel 
 
Leonardo Sakamoto 

24/06/2016 19h00 

 

O bicho está pegando na educação. É tanto problema que você pode montar o seu combo: roubo 

de merenda, escolas ocupadas, universidades em greve (e quebradas), proposta de teto 

orçamentário ameaçando investimentos na área, Plano Nacional de Educação completando dois 

anos sem NENHUMA meta cumprida e por aí vai. 

Mas a julgar pelo que se passa na [sic] Congresso Nacional e na mídia, o grande mal 

da educação brasileira tem outro nome: “Doutrinação Político-Partidária”. 

A questão é a bandeira principal do movimento Escola Sem Partido, aquele mesmo 

defendido por um dos maiores especialistas em Pedagogia (FROTA, Alexandre), em encontro 

com o ministro Mendonça Filho no fim do mês passado. 

O ESP não consta da pauta de reivindicações ao titular interino do MEC, como 

mostrou a agência Lupa. Mesmo assim, o papo descontraído agradou o presidente do 

movimento, o advogado e procurador do Estado de São Paulo Miguel Nagib. Veja o recadinho 

em seu Facebook: “Quero agradecer publicamente ao Alexandre Frota por haver defendido o 

Projeto Escola sem Partido em sua audiência com o Ministério da Educação. Não exigimos 

atestado de bons antecedentes.” 

Fico pensando em que mundo essa turma vive para achar que as escolas brasileiras – 

“em todos os níveis, do ensino básico ao superior” – sofrem de “contaminação político-

ideológica” comandada por “um exército organizado de militantes travestidos de professores” 

(é sério, gente, tá tudo no site do movimento http://www.escolasempartido.org/). 

A doutrinação na educação é um bichinho pequeno, mas o Escola Sem Partido joga 

um forte holofote sobre ele e pede que olhemos a sombra – monstruosa, assustadora – projetada 

na parede. 

https://lupa.uol.com.br/jornalismo/2016/06/23/as-propostas-alexandre-frota-para-o-brasil/
https://lupa.uol.com.br/jornalismo/2016/06/23/as-propostas-alexandre-frota-para-o-brasil/
https://www.facebook.com/escolasempartidooficial/posts/642754265875568
https://www.facebook.com/escolasempartidooficial/posts/642754265875568
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Uma boa reportagem publicada, nesta sexta (24), no site da Nova Escola confirma essa 

impressão. São perguntas e respostas que apontam o óbvio: não há evidência consistente do 

problema. 

O Escola Sem Partido afirma ter um batalhão de denúncias de doutrinação, mas publica 

apenas 33 em seu site (detalhe: o Brasil tem 45 milhões de estudantes). São elas, e uma pesquisa 

encomendada pela revista Veja em 2008, que sustentam as ações do movimento. 

Isso está muito longe de configurar uma tendência, que precisa de dados mais robustos 

e outros estudos comprovado que confirmem a hipótese. E tem uma outra coisinha: se existe 

doutrinação esquerdista, ela está dando muito, mas muito errado. E uma pesquisa Datafolha de 

dois anos atrás e o próprio mapa eleitoral das últimas eleições registram um avanço da direita 

e um recuo da esquerda. 

A reportagem também mostra que de “Sem Partido” o ESP não tem nada. O 

levantamento dos projetos de lei inspirados nas ideias do movimento mostra um claro 

predomínio dos partidos de direita e de centro. O campeão é o PSC, com cinco proponentes. 

Outro dado que ilustra o caráter “independente” é a vinculação religiosa: 11 dos 19 proponentes 

de projetos inspirados pelo ESP são ligados a alguma igreja. 

As propostas do movimento são perigosas para o pensamento livre. Além dos projetos 

de lei contra a militância partidária, o ESP disponibiliza uma notificação extrajudicial que 

ameaça processar professores que abordarem sexualidade e diversidade de gênero. Além de 

configurar constrangimento ao exercício profissional, é uma baita contradição para quem diz 

defender a “pluralidade” e o caminho oposto dos países de alto desempenho em educação: 

Estados Unidos (em que alguns estados oferecem educação sexual desde o século 19), Nova 

Zelândia, Suécia e Finlândia, França. Ontário, no Canadá, tem currículo que discute 

relacionamento homoafetivo e identidade de gênero. Aqui, querem interditar o debate. 

Mesma coisa com os estudos indígenas e africanos, classificados como porta de 

entrada para favorecer “movimentos sociais”. Já na Noruega, o currículo é generoso com o 

povo sami, habitantes originais do norte da Escandinávia. “Doutrinação”, por lá, chama-se 

respeito à diversidade e às raízes da história do país. 

Suspeito que por trás da gritaria esteja uma enorme confusão conceitual. O Escola Sem 

Partido elege o marxismo como chaga principal, sem sequer se preocupar em definir que raios 

quer dizer com isso. 

Fica nas entrelinhas o entendimento de que joga no mesmo balaio as ideias de Marx, 

o fracasso do socialismo real e as atrocidades imperdoáveis dos regimes comunistas. 

Dessa forma, fica mais fácil ilustrar a tal sombra monstruosa e aterrorizante que 

“domina as universidades brasileiras” – outra afirmação sem nenhuma evidência. 

Aliás, queria muito conhecer essa universidade. Fiz minha graduação em Jornalismo 

e mestrado e doutorado em Ciência Política na Universidade de São Paulo. E, definitivamente, 

lá não é. Pelo contrário, a New School, universidade que me recebeu como pesquisador 

visitante, é bem mais progressista que minha querida USP. E, ironicamente, fica numa cidade 

comunista (Nova Iorque) de um país comunista, os Estados Unidos. 

Para piorar, o principal evangelista dessa Bíblia do Mal, na opinião do movimento 

seria ninguém mais, ninguém menos do que Paulo Freire. Justo ele, pacifista convicto e 

obsessivo pela ideia de que as pessoas deveriam pensar livremente. 

Coisa de quem nunca leu uma linha sequer do educador brasileiro mais respeitado no 

mundo. Ou, se leu, não entendeu nada. 

O baixo nível do debate, aliás, é o mais triste. Com tanta coisa importante para discutir, 

com tanta ação urgente para tomar, nos pegamos imobilizados numa falsa questão, sustentada 

por argumentos frágeis e para lá de questionáveis. 

https://novaescola.org.br/conteudo/383/14-perguntas-e-respostas-sobre-o-escola-sem-partido
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Presos na cortina de fumaça da suposta doutrinação, empobrecemos um pouco mais o 

debate sobre educação. Ganha quem aposta na confusão e na contenção dos pequenos avanços 

civilizatórios da área nos últimos anos. 

E o futuro, aquele que nunca chega, vai ficando a cada dia mais distante. 

 

SOBRE O AUTOR: É jornalista e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. 

Cobriu conflitos armados em diversos países e o desrespeito aos direitos humanos no Brasil. 

Professor de Jornalismo na PUC-SP, foi pesquisador visitante do Departamento de Política da 

New School, em Nova York (2015-2016), e professor de Jornalismo na ECA-USP (2000-2002). 

É diretor da ONG Repórter Brasil e conselheiro do Fundo das Nações Unidas para Formas 

Contemporâneas de Escravidão. 

 

Disponível em: <https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2016/06/24/escola-sem-

partido-doutrinacao-comunista-coelho-da-pascoa-e-papai-noel/>. Acesso em: 18 de jan. de 

2019. 

 

Anexo 5 

E ainda tem gente que é contra o Escola Sem Partido... 
 
12 de julho de 2016 

 

A modinha agora é bater no Escola Sem Partido. Parece que toda a esquerda se uniu com esse 

intuito. E nem só a esquerda. Ou ao menos nem só quem se assume de esquerda. Há também 

os “isentões”, que “até” reconhecem o problema apontado, de doutrinação nas escolas, mas 

discordam dos meios propostos ou minimizam o poder de influência dos professores na era das 

redes sociais (então por que essa reação desesperada e histérica dos doutrinadores?). 

Há exemplos infindáveis para mostrar aqui até onde vai a cara de pau dos militantes 

disfarçados de professores. Ninguém quer censurar o professor, muito menos impedir qualquer 

tipo de opinião pessoal. Nas palavras do próprio Miguel Nagib, advogado por trás da ONG 

Escola Sem Partido que influenciou os projetos de lei: 

O projeto não exige “neutralidade” do professor. O projeto só fala em “neutralidade” quando 

enuncia o princípio constitucional da “neutralidade política, ideológica e religiosa” do 

Estado. O projeto não impede o professor de apresentar o seu ponto de vista sobre as questões 

controvertidas apresentadas aos alunos; ele apenas exige que o professor não se limite à sua 

própria opinião, que apresente aos alunos as “principais” opiniões, teorias e perspectivas 

concorrentes a respeito da matéria. Principais, obviamente, remete às opiniões e teorias que 

gozam de prestígio acadêmico. 

Mas claro que a coisa seria deturpada deliberadamente pelos defensores do status quo. 

Quem minimiza a doutrinação ideológica em curso em nosso país há décadas está a serviço de 

Gramsci, sabendo ou não disso. Ou seja, ou é agente de desinformação, ou inocente útil. A coisa 

é muito séria e está em estágio muito avançado. A maior prova de que tocamos na ferida é essa 

reação ensandecida do PCdoB e companhia. Estão em pânico com a possibilidade de reação 

contra sua doutrinação toda. 

Vejam um dos tantos exemplos esdrúxulos, que infelizmente se replicam país afora, 

impondo aos alunos uma visão de mundo tacanha, partidária, completamente equivocada: 
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É exatamente esse tipo de abuso que queremos impedir, mostrando aos alunos e pais 

os direitos que eles têm contra um militante desses disfarçado de professor. Quem sabe que esse 

tipo de absurdo se repete pelo país todo tem a obrigação de lutar pelo Escola Sem Partido. 

Chega! Não dá mais para aceitar passivamente tanta doutrinação ideológica, que ajuda a 

transformar nossos alunos em marionetes socialistas. Arrisco dizer que, pensando no longo 

prazo, não há projeto de lei mais importante do que o Escola Sem Partido. 

 

Rodrigo Constantino 



254 

 

 

Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/rodrigo-constantino/artigos/e-ainda-tem-

gente-que-e-contra-o-escola-sem-partido/>. Acesso em: 19 de jan. de 2017. 

 

Anexo 6 

O GLOBO banca o “isentão” e ataca o Escola Sem Partido por aquilo que 

ele não é 
 
20 de julho de 2016 

 

Poucas coisas são piores do que os “isentões”, aqueles que simulam imparcialidade e muita 

moderação na forma, mas acabam invariavelmente defendendo as bandeiras da esquerda 

radical. Eles acabam dando credibilidade ao radicalismo dos socialistas, agindo como inocentes 

úteis. 

Quando a jornalista Miriam Leitão precisou me atacar, assim como o Reinaldo 

Azevedo, numa coluna em que pretendia condenar o radicalismo da extrema-esquerda, que até 

manipulara sua biografia na internet, ela nos fornecia um exemplo perfeito desse fenômeno. 

Para posar de “imparcial”, ela não tinha a coragem de simplesmente criticar a esquerda 

radical; precisava mostrar que também era contra a “direita radical”, qual seja, aquela bem 

moderada que eu represento. É uma espécie de lei no jornalismo dominado pelo viés 

“progressista”: se tiver de atacar a extrema esquerda, joga junto no saco a direita liberal como 

se fosse extremista também. 

Foi o que fez o próprio jornal O GLOBO hoje, em seu editorial sobre educação. O 

jornal, vejam só!, é contra a doutrinação ideológica nas escolas, mas tanto a de esquerda como 

a de direita. E onde é que existe doutrinação ideológica de direita nas escolas brasileiras? Onde? 

O editorial diz que no projeto de lei do Escola Sem Partido! 

É ou ignorância ou pura má-fé. O jornal condena algo que o ESP também condena, 

mas depois vai lá e pinta o projeto como igualmente doutrinário, só que de uma suposta 

extrema-direita “obscura”. E para “provar” seu ponto, mente, inventa coisas que não fazem 

parte do projeto. 

O ESP, e quem leu sabe, não pretende inverter o sinal da doutrinação, impedir que se 

fale em marxismo ou nada do tipo. Basta ler! O que o ESP pretende é justamente acabar com 

essa escancarada doutrinação ideológica em salas de aula, cuja existência só alguém muito 

desprovido de honestidade poderia negar. 

Sim, o marxismo é um fenômeno histórico que precisa ser ensinado. Mas não é isso 

que acontece! Marx domina a cena, é enaltecido por militantes disfarçados de professores, 

ganha um peso totalmente desproporcional à sua importância, ainda mais no mundo mais 

civilizado, enquanto visões alternativas sequer são apresentadas. Não é substituir Marx por 

Adam Smith, e sim efetivamente deixar o aluno conhecer as principais vertentes da forma mais 

imparcial possível para que ele possa julgar. 

Quanto à questão da “educação sexual”, é evidente que há hoje em curso uma tentativa 

de enfiar goela abaixo dos jovens, das crianças!, uma ideologia de gênero que é absurda, anti-

científica, incoerente e imoral, mas vendida como a coisa mais avançada do mundo. E ai de 

quem não concordar: um reacionário preconceituoso! 

Mas vejam: nem vem ao caso pensar assim ou achar que uma educação moral deva ser 

diametralmente oposta, fornecendo freios para os jovens em vez de estímulos à libertinagem. 

Eis o ponto central aqui: educação moral é algo que deveria pertencer às famílias, não ao estado! 

O estado usurpa um direito que pertence aos pais quando se arroga o direito de ensinar aos 

jovens como eles devem agir em relação ao sexo. 

O jornal “isentão” conclui: 

https://oglobo.globo.com/opiniao/o-risco-do-pensamento-totalitario-na-educacao-19748541
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Por perniciosas, as duas têm de ser combatidas, criticadas, evitadas em todos os níveis do 

ensino. Nominadamente: a “educação” que impõe como verdade modelos de sociedade que 

agridem o respeito à democracia, ou a corrente que defende um índex nas escolas — esta, aliás, 

em perigosa expansão no país, alinhada com posições francamente retrógradas, e 

inquietantemente operosa a partir de bases no Legislativo. 

Proselitismo político e catequese não combinam com pensamento livre. O conhecimento, o 

ensino e uma cultura rica não podem ser condicionados por uma falsa educação cujos valores 

sejam impostos, em lugar de discutidos. 

Não discordo! Mas não é nada perto disso que temos hoje em nossas escolas, 

dominadas pela militância esquerdista. E é justamente o que o ESP pretende trazer para a sala 

de aula: menos Paulo Freire e mais debates abertos, menos proselitismo e mais pluralidade, 

menos doutrinação e mais pensamento livre. Os editores deveriam ler o projeto antes de repetir 

mitos criados pela esquerda radical que está em pânico com a reação daqueles cansados de tanta 

doutrinação. 

 

Rodrigo Constantino 

 

Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/rodrigo-constantino/artigos/o-globo-

banca-o-isentao-e-ataca-o-escola-sem-partido-por-aquilo-que-ele-nao-e/>. Acesso em: 20 de 

jan. de 2017. 

 

Anexo 7 

O Escola sem Partido e seus inimigos 
 

A proposta ameaça o funcionamento da máquina de propaganda ideológica instalada, 

gramscianamente, no sistema de ensino 
Miguel Nagib [26/07/2016] [00h02] 

 

Por que professores de esquerda, sindicatos e movimentos de esquerda, jornalistas de esquerda, 

Ministério Público de esquerda, políticos e partidos de esquerda declararam guerra aos projetos 

de lei inspirados na proposta do movimento Escola sem Partido? 

Para saber o motivo, basta conhecer a essência dessa proposta, que é tornar obrigatória 

a afixação, em todas as salas de aula do ensino fundamental e médio, de um cartaz com os 

seguintes “Deveres do Professor”: 

1) não se aproveitar da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, 

opiniões ou preferências ideológicas, religiosas, políticas e partidárias; 

2) não favorecer nem prejudicar ou constranger os alunos em razão de suas convicções políticas, 

ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas; 

3) não fazer propaganda político-partidária em sala de aula nem incitar seus alunos a participar 

de manifestações, atos públicos e passeatas; 

4) ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentar aos alunos, de forma 

justa – isto é, com a mesma profundidade e seriedade –, as principais versões, teorias, opiniões 

e perspectivas concorrentes a respeito da matéria; 

5) respeitar o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral 

que esteja de acordo com suas próprias convicções. 

Eis o motivo dos ataques: as esquerdas perceberam – e com razão – que, se os projetos 

forem aprovados e os cartazes, afixados nas salas de aula, os estudantes estarão 

permanentemente informados sobre a existência desses deveres e dos direitos que lhes 

correspondem; e muitos não aceitarão que eles sejam violados, o que vai acabar criando sérias 

dificuldades para os professores que usam suas aulas para fins de cooptação ideológica, política 
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e partidária. Como os principais beneficiários dessa prática antiética e ilícita são os políticos, 

os partidos e as organizações de esquerda, é natural que eles se oponham à proposta do ESP, já 

que ela ameaça o funcionamento da máquina de propaganda ideológica instalada, 

gramscianamente, no sistema de ensino. 

O bom funcionamento dessa máquina depende, obviamente, de que os professores, os 

estudantes e seus pais sejam mantidos na mais completa ignorância em relação aos limites éticos 

e jurídicos da atividade docente: a vulnerabilidade do aluno; sua liberdade de consciência e de 

crença; o direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos; o pluralismo de 

ideias e a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Na medida em que esses 

limites sejam conhecidos, eles tenderão a ser respeitados, e isso é tudo que as esquerdas não 

desejam. 

Felizmente – mas não para as esquerdas e para os professores, de todas as tendências, 

que abusam da liberdade de ensinar em prejuízo da liberdade de aprender dos estudantes –, isso 

já está acontecendo. E, ao que tudo indica, de maneira irreversível. O simples debate em torno 

da proposta já está promovendo uma incrível disseminação do conhecimento sobre aqueles 

limites. 

Ironicamente, quem mais tem contribuído para isso são as próprias esquerdas, que se 

desmascaram e se denunciam no ato mesmo de atacar o projeto. E é por isso que não 

conseguirão impedir que ele avance. Em breve, a Constituição estará sendo respeitada – ou 

invocada – em todas as salas de aula. Isto é cidadania. 

 

Miguel Nagib, advogado, é coordenador do Escola sem Partido. 

 

Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/o-escola-sem-partido-e-

seus-inimigos-7z8wdjo5b8af27otsh8xx98un>. Acesso em: 20 de jan. de 2017. 

 

Anexo 8 

Como educadores, não podemos aceitar a Escola sem Partido 
 
por Soraya Smaili — publicado 28/07/2016 09h11, última modificação 28/07/2016 09h11 

Não podemos aceitar um projeto de lei que cerceia a liberdade de pensamento e contribui para 

criar indivíduos acríticos e alheios ao pensamento 

 

Outro dia escrevi nesta coluna sobre o orgulho que tenho de ser cientista em meu país. Contei 

um pouco desta trajetória e da minha escolha em viver e produzir ciência e desenvolvimento 

aqui, no Brasil. 

Recebi inúmeras mensagens de apoio e cumprimentos orgulhosos, representando 

muitos dos brasileiros cujos anseios e desejos, como disse Deutscher, “são os mesmos, não 

importando a raça, a religião ou a nação”. 

Também me lembrei do professor Adalberto Vieyra, que em sua palestra realizada 

recentemente na Unifesp, por ocasião dos 45 anos do Programa de pós-graduação em 

Farmacologia, nos disse que “a ciência, por ser universal, não tem pátria, mas o cientista sim”. 

Argentino de nascimento e cientista de reputação nacional e internacional, é de se 

salientar que o professor tenha escolhido o Brasil, há muito tempo, para viver e trabalhar. 

A maior parte da pesquisa científica em nosso país é realizada nas instituições públicas 

de ensino e pesquisa, em especial nas universidades públicas. Assim como o professor 

Adalberto, eu e tantos outros colegas cientistas somos também professores. E como tal, não 

poderei me furtar a falar, e até de me posicionar, diante do debate a respeito do projeto de lei 

sobre a Escola sem Partido. Ao analisá-lo, temos que agir como educadores e pensar no ensino 

em todos os níveis. 
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Mas o que é Escola sem Partido? Difícil mesmo é definir, por isso acaba transformando o tema 

em um debate um tanto esdrúxulo, em mais uma disputa polarizada e com espírito futebolesco. 

Faço um parêntese aqui para dizer que adoro futebol e tenho partido, mas futebol é futebol, 

debate de ideias é outra coisa. 

Os apoiadores do projeto dizem que a escola se transformou em um antro ou reduto de 

esquerdistas, e usam os mais absurdos adjetivos para denominar os que são contra o projeto. 

Revelam a intolerância e o sentimento de vingança, que tem raízes sociais profundas. 

Temos que nos perguntar de onde tem vindo tanto ódio. E o ódio, como sabemos, é limitador e 

retrógrado. 

Os contrários ao projeto argumentam que será impossível discutir Filosofia, Ciências 

Sociais, Sociologia, História, sem o debate livre dos pensadores do passado e do presente. 

A discussão do que é ideologia precisa ocorrer, e é preciso esclarecer que existem 

ideologias de esquerda e de direita. Porém, é necessário ressaltar, principalmente, que não é 

possível avançar no conhecimento humano e no desenvolvimento sem que se conheça o que o 

mundo produziu de bom ou de ruim. 

Percebo também que muitos falam sem saber do que se trata. Outros tentam palpitar 

sobre o que é uma escola e não enxergam que ela é o lugar onde o ensino deve ser desenvolvido, 

onde nos formamos como pessoas, como profissionais e, sobretudo, como seres críticos e 

capazes de fazer escolhas. Antes de escolher o que quero para mim, preciso conhecer. Ou será 

que vamos criar uma sociedade de insípidos, cujas escolhas estarão sempre fora de seu controle? 

A escola é o lugar dos caminhos, do debate, da livre expressão e formação. Nesse 

espaço também há o confronto de ideias e o conflito, pois é aí que estão as mais criativas raízes. 

Aliás, sobre isso, gosto sempre de me referir ao filósofo alemão Friedrich Nietzsche quando diz 

que “convém ser rico em oposições, pois só a esse preço se é fecundo”. 

Me pergunto se alguns dos autores dessa lei e desse pensamento conhecem Nietzsche, 

ou mesmo qualquer outro filósofo medieval ou contemporâneo, que nos ajuda a pensar sobre o 

nosso tempo e sobre para onde queremos ir. Será que é isso que querem impedir? 

Por essas e outras razões, não podemos aceitar um projeto de lei que cerceia a liberdade 

de pensamento, que tolhe a formação plena, que contribui para tornar a maioria da população 

em indivíduos acríticos e alheios ao pensamento. 

Como educadores, não podemos aceitar; como cientistas, não podemos entender; 

como pensadores críticos, não poderemos sobreviver. 

 

Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/escola-sem-partido-como-

educadores-nao-podemos-aceitar>. Acesso em: 16 de jan. de 2017. 

 

Anexo 9 

“Escola Sem Partido”: engodo e ensino acrítico 
 

É preciso contextualizar o “Escola Sem Partido”. Em primeiro lugar, o movimento não é isento 

de partidarismo, uma vez que reúne pessoas que partilham de uma mesma ideia. Em segundo, 

não há nada de novo no “macarthismo” da proposta: trata-se de uma repetição empobrecida de 

discursos dos anos 1960 que apenas substituiu a fantasiosa “cubanização” pela 

“venezuelização” do Brasil 

 
por André Luiz Rodrigues de Rossi Mattos* 
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Na última década, as práticas e as temáticas desenvolvidas em sala de aula, bem como os 

conteúdos dos materiais didáticos brasileiros, se viram paulatinamente envolvidos no centro de 

uma nova polêmica: a suposta doutrinação ideológica de esquerda, que segundo o movimento 

“Escola Sem Partido”, fundado em 2004 por um advogado, vem sendo crônica no ensino 

brasileiro nos últimos 30 anos. 

Para esse movimento, o ensino no interior das escolas públicas e particulares estaria 

sendo instrumentalizado para fins político-partidários e ideológicos que seriam 

tendenciosamente “esquerdistas”. Já nos últimos dois anos, o combate contra essa suposta 

doutrinação evoluiu do discurso e da propaganda para uma série de propostas legislativas que, 

em teoria, visam impor a neutralidade do ensino nas salas de aula e conter um suposto abuso 

na liberdade de ensinar. 

A questão não poderia deixar de ser polêmica e assim, contextualizada na crescente 

divisão política pela qual passamos, está mobilizando amplos setores favoráveis e contrários à 

proposta. Amostra disso é que além do amplo debate que está repercutindo na imprensa escrita, 

uma enquete pública aberta pelo Senado Federal sobre o tema, em seu site, já bateu o recorde 

de votação desde a criação da ferramenta online Consulta Pública, em 2013. 

Frente a isso, é preciso ser crítico, definir que movimento é esse e contextualizar as 

motivações que norteiam as propostas do “Escola Sem Partido”, que como pesquisador de 

movimentos similares entre os anos de 1930 e 1960, gostaria de contribuir com uma breve 

reflexão em três ou quatro tópicos. 

Em primeiro lugar, o movimento “Escola Sem Partido” não é exatamente isento de 

partidarismo, uma vez que reúne um grupo de pessoas que partilham de uma mesma ideia, 

lutam por um mesmo ideal, possuem uma mesma interpretação do mundo educacional e 

colaboram com alguma organicidade entre si. Isso, por si, apenas indica um tipo de movimento 

social, que como todo movimento, independente de ser ou não diretamente filiado a alguma 

agremiação eleitoral institucionalizada, toma partido da realidade e assim, absolutamente não 

possui neutralidade. 

Além disso, todo movimento sempre está inserido em um leque de relações que 

demarcam os limites das suas ideias. No caso do movimento “Escola Sem Partido”, seus 

relacionamentos passam por concepções radicalmente contrárias as posições consideradas de 

esquerda, o que indica seu campo ideológico, mesmo quando não se pronuncia favorável a nada. 

Não por menos, os projetos legislativos inspirados e apoiados pelo movimento foram 

apresentados por legisladores contrários às concepções consideradas de esquerda que, pela 

divisão clássica utilizada para distinguir os campos na política, são conservadores de direita. 

A leitura dos artigos e dos depoimentos inseridos no site do movimento também são 

fontes importantes para demonstrar que a sua fúria está voltada ao questionamento da realidade, 

principalmente com relação às disciplinas de História, Geografia e Sociologia, mas somente 

quando essas críticas aparentam se identificar com ideias do campo da esquerda. O ideal, assim, 

é que em primeiro lugar o movimento “Escola Sem Partido” abandone o mito da inexistente 

neutralidade apartidária e assuma a sua identidade no campo de disputa das ideias sociais e 

políticas: é um movimento que quer por fim ao ensino crítico, é conservador, é identificado 

com o status quo, que é alvo dos questionamentos nas salas de aula, e que atua politicamente 

no campo da direita, conforme o seu leque de críticas e relações indica. 

Em segundo, não há nada de novo no “macarthismo” do “Escola Sem Partido” que 

não uma repetição empobrecida de discursos dos anos de 1960 que apenas substituiu a 

fantasiosa “cubanização” pela “venezuelização” do Brasil. Entre 1950 e 1960, o anticomunismo 

conservador, contextualizado pela Guerra Fria, criou uma fábrica ilusório de que o país estaria 

sendo tomado pelos comunistas e inflamou o Brasil com um grande engodo que se voltou com 

força para o lado da educação. 
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Segundo o discurso de atores sociais conhecidos na época, como Gustavo Corção, 

Carlos Lacerda ou a revista anticomunista Ação Democrática, publicada pelo Instituto 

Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), existiria um plano arquitetado por Moscou para 

doutrinar os jovens brasileiros. Segundo esse plano, professores marxistas estariam 

supostamente convertendo os(as) estudantes brasileiros, pois, após tornarem-se comunistas, se 

colocariam a serviço da capital soviética para subjugar o Brasil. 

Nesse contexto, a literatura crítica e alguns livros didáticos também se tornaram alvos 

da censura anticomunista, como o chamado “Livro Único” de Nelson Werneck Sodré, o que 

fez com que a marcha da família paranaense, que apoiou o Golpe Civil-Militar de 1964, fosse 

rebatizada para uma lustrosa e contraditória “Marcha em Favor do Ensino Livre”. O mais 

perigoso do anticomunismo no campo da educação no contexto do Golpe de 1964, é que assim 

como o “Escola Sem Partido” faz hoje, o professor crítico foi confundido com um suposto 

doutrinador marxista ou esquerdista, tornando-se objeto de análise criminal que, na Ditadura 

Militar, foi particularmente perseguido por ser considerado um subversivo perigoso à 

Segurança Nacional. 

Hoje, o movimento “Escola Sem Partido” está construindo bases ideológicas que 

lembram esse mesmo contexto: um engodo que propositalmente confunde questionamento com 

doutrinação e que criminaliza institucionalmente o pensamento crítico. 

Em terceiro, é importante constatar que, na prática, as propostas legislativas 

inspiradas no movimento “Escola Sem Partido” não valem para as escolas privadas, que 

segundo seu Anteprojeto Federal de Lei, teriam apenas que ter o consentimento dos pais de 

seus alunos para que ministrassem conteúdos supostamente doutrinadores. Isso quer dizer que 

as escolas particulares continuarão formando estudantes críticos(as) e com capacidade de 

reflexão para que consigam protagonizar mudanças sociais e políticas em seu tempo. Já os(as) 

estudantes da rede pública, para quem de fato a proposta dos “sem partido” vale, serão 

cerceados(as) de uma lista considerável de temas que os defensores da “Escola sem Partido” 

erroneamente imaginam como doutrinação. 

Desse modo, estudantes da rede pública terão um aprendizado acrítico e sem a 

multiplicidade de opiniões que marca o corpo docente de qualquer instituição, tornando o 

ensino público qualitativamente ainda mais distante do ensino privado. 

Por último, por ter uma visão fragmentada, obscurecida, tendenciosa e partidarizada 

da realidade das salas de aula, o movimento “Escola sem Partido” comete um grande equívoco 

por não perceber que o espaço escolar é múltiplo e plural e que o(a) professor(a) também está 

incluído nessa pluralidade na relação com seus alunos(as). A escola é um lugar de encontros 

onde estão reunidos diferentes valores, de diferentes famílias, concepções políticas e práticas 

sociais e religiosas. Além disso, a escola é uma reunião de culturas, anseios, questionamentos, 

defesas e angústias próprias da juventude que, em contato, fusão ou disputas com preocupações 

e normas de outras gerações (funcionários, professores, diretores, etc) formam um corpo social 

multifacetado. 

A relação entre o corpo discente e docente também acontece de modo plural e 

dinâmico, envolvendo tensões e entendimentos. Assim, não existe um único discurso que 

emana do corpo docente, mas muitos! Alunos e alunas tem aulas ministradas por professores 

progressistas, conservadores, religiosos, ateus, questionadores, conteudistas, etc., e, como 

ninguém é um recipiente vazio, os(as) estudantes questionam o discurso de um(a) professor(a), 

concordam com outro(a) ou discordam de ambos(as). 

O mais importante, no entanto, é que nessa dinâmica, alunos(as) e professores 

precisam lidar com problemas e novidades todos os dias, se confrontar ou concordar a cada 

conteúdo, debater, se entender ou desentender. Não existe público passivo em sala de aula, pois 

alunos e alunas confrontam os conteúdos sociais e políticos que absorveram nos seus mais 

diversos meios com os questionamentos próprios do ambiente escolar. Isso é parte do aprender, 
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o que só acontece em espaços plurais, críticos e multifacetados que, infelizmente, não são 

compreendidos por profissionais que não foram formados(as) com esse intuito, assim como 

o(a) professor(a) pode não dominar os procedimentos médicos ou entender o funcionamento de 

um tribunal. 

 

*André Luiz Rodrigues de Rossi Mattos é formado em Ciências Sociais, Mestre em História, 

professor e autor do Livro “Uma História da UNE (1945-1964)” — colaborou para 

Pragmatismo Político. 

 

Disponível em: <http://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/07/escola-sem-partido-

engodo-e-ensino-acritico.html>. Acesso em: 19 de jan. de 2017. 

 

Anexo 10 

Jogo de soma ‘sem’: escolas com (muitos) partidos 
 
02/Ago 22h30 (atualizado 27/Set 12h24) 

 

Talvez o pior cenário do ‘Escola sem partido’ seja aquele propositadamente omitido. Ao criar 

um suposto bode expiatório adia-se, mais uma vez, um debate já muito atrasado e urgente entre 

nós, sobre a qualidade do ensino no Brasil e seus inúmeros desafios 

 

No dia 22 de julho chegou ao Congresso Nacional um projeto de lei de autoria do deputado 

Izalci Ferreira (PSDB-DF) chamado “Escola sem partido”. A iniciativa gerou imensa reação, 

de todos os lados. Não obstante, de qualquer ângulo que se possa observar, o movimento 

mostrou mais uma faceta desse nosso Brasil, que anda a cada dia mais polarizado. 

Gostaria de dimensionar o volume do barulho, que foi alto. Muitas vezes uma ideia 

vem disfarçada, e mal disfarçada, por sua pretensa imparcialidade. Por mais que o texto do 

“Escola sem partido” afirme priorizar o diálogo, termos de seu programa, chamado “deveres do 

professor” – aliás, um cartaz que deveria ser afixado em todas as escolas -, promete o oposto. 

Trata-se de uma espécie de incitamento ao conflito entre pais e professores, e também de 

docentes contra discentes. Como se habitassem campos opostos e com fronteiras minadas. 

É certo que o projeto sofreu um primeiro revés com o parecer do Ministério Público 

Federal que defendeu o direito à diferença e à pluralidade nas escolas. Portanto, não penso que 

seria preciso insistir na inconstitucionalidade desse programa. O projeto é evidentemente 

desajustado frente a uma República democrática e federativa, que mais do que impor consensos 

e difundir implícitos – mal explicitados – deve facultar um cardápio farto a seus cidadãos. 

Resta-me, assim, trazer à tona a quantidade de silêncios presentes no texto do projeto, 

e refletir acerca das implicações de um modelo como esse. Começo pelo começo: os termos 

facultados pelo programa. Em primeiro lugar, o que significa ser “sem”? “Sem” lembra nada, 

neutro, imparcial, destituído, transparente. 

O paralelo que salta aos olhos vem dos tempos coloniais, quando os nativos brasileiros 

eram definidos pelo “sem”. “Sem F, sem L, sem R”. A bem dizer: sem fé, sem lei, sem rei. A 

estratégia discursiva que perdeu seu contexto imediato para guardar a imaginação longeva dos 

europeus – curiosos com essa nova humanidade – partiu do viajante português Gandavo. Certo 

de suas próprias crenças e certezas, e ao não se ver reconhecido naquilo que encontrou no “Novo 

Mundo”, ele achou por bem transformar em “vazio” o que era “cheio”; em “nada” o que era 

“muito”. 

Esses são povos que carregam mitologias arraigadas, uma complexa cosmologia 

acerca dos homens e da floresta, que vivem em harmonia e em equilíbrio num mundo que hoje 

insistimos em destruir. Mesmo assim, na conta de somar do religioso português só existia zero: 
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eram nada, “sem”. Mais do que analisar esse caso, que significou o mais completo desacerto de 

avaliação dos europeus, gostaria de reconhecer o êxito da estratégia retórica desse viajante. O 

exercício de Gandavo é de contraposição e dicotomia, de construção de uma verdade dividida 

entre “eles” e “nós”; seja lá quem forem esses “eles” e quem sejam esses “nós”. A estratégia é 

também de polarização: temos o que eles não têm, e vice-versa ao contrário. No caso do século 

XVI, “sem” eram “eles” – bárbaros, polígamos, nus e, ademais, canibais. “Com” éramos “nós”: 

civilizados, europeus, monogâmicos, brancos. 

Hora de inverter o campo da partida e ver quem come quem nessa nova conformação. 

Hoje os “sem” somos “nós” – neutros, destituídos de partidos ou de credos políticos. Já os 

“com” são os ideológicos, os professores vestidos de armaduras e escudos marxistas, os 

esquerdistas, aqueles dispostos a fazer lavagens cerebrais nas cabeças dos alunos desassistidos 

e indefesos diante do assalto mental. 

Por isso, e em segundo lugar, os termos utilizados pelo projeto também revelam 

pontaria certa e alvo premeditado. Os autores abusam de vocábulos como “cooptar”, “incitar”, 

“aproveitar”, “propaganda político-partidária”, “preferências ideológicas” que constroem uma 

gangorra que verga só para um lado. Os professores são os algozes; os alunos, suas vítimas 

sacrificiais. 

Aqui o jogo de palavras é claro. Mesmo assim, gostaria de indagar se existe algo ou 

alguém nesse mundo que seja “sem”? Esquerda e direita são termos polares e só existem quando 

colocados em relação; o crescimento de um afeta o outro; a falta de um lado, logo leva ao 

excesso do outro. O mesmo ocorre com o conceito de ideologia. O termo já nasceu complicado, 

ganhando ao menos duas concepções básicas. Foi o filósofo francês Destutt de Tracy (1754 – 

1836) que usou o conceito pela primeira vez, definindo-o como “a origem das ideias humanas 

e das percepções sensoriais”. Essa é a visão do senso comum: ideologia é sinônimo de ideário, 

conjunto de ideias, de pensamentos, de percepções, de visões de mundo de um indivíduo mas 

também de um grupo. Aí está uma espécie de sentido padrão do termo, que garante que cada 

um de nós professa um tipo de ideologia. Ninguém escapa. Como cantava Cazuza: “Ideologia, 

eu quero uma pra viver”. 

Mas há uma segunda concepção, mais crítica. Nesse caso, a ideologia é considerada 

um instrumento de dominação, e que funciona na base do convencimento, da imposição e da 

persuasão; não de forma física, mas prescritiva. Isto é, alienando o sujeito de sua consciência 

humana. Em finais do século 19, o conceito foi empregado pelo materialismo histórico para 

pensar na maneira como a Revolução Industrial havia retirado dos trabalhadores sua capacidade 

de reflexão. Mas não só isso: animava-os a se inserir, criticamente, nesse processo. 

O movimento que se desenvolve hoje em dia no país representa, portanto, mais uma 

inversão dos ponteiros do nosso relógio cotidiano. No nosso exemplo, trata-se de observar uma 

nova quebra de cotovelo: o movimento “Escola sem partido” pretende denunciar a manipulação 

de um grupo (o professorado), que impõe, sem dó nem piedade, suas verdades sobre outro grupo 

(o alunado). 

Falta perguntar, porém, quase uma obviedade: como é que esse novo projeto entende 

e desenha o ambiente da escola? Escolas seriam instituições feitas para a mera transmissão 

mecânica de conhecimento? Qual o local dos docentes e qual o espaço dos discentes? De que 

forma a escola atua orientando e dando formação a seus professores? Como se dá a interação 

dos pais nesse processo de longo curso, e que precisa ser pautado pela confiança, de todas as 

partes? 

Não há dúvida que só há um vencedor nessa falsa disputa: o diálogo, onde cada um 

guarda, e não abandona jamais, o seu papel. Se é o professor que tem consigo a primeira 

condução do processo de aprendizagem – orientado, é claro, por todo um grupo de formação –

, só existe conhecimento onde reside a troca. Cabe portanto ao aluno garantir sua presença 

crítica, inovadora, original e questionadora; a participação ativa. Dos pais espera-se a ação 
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constante, zelosa, atenta; junto à escola, mas também em suas próprias casas. Essa é a única 

forma que conheço – professora que sou – de atuar na educação. Ensinar é aprender e o contrário 

é igualmente válido. Escolas são portas de entrada e de saída para podermos ler o mundo (menos 

armados) e assim termos a capacidade de transformá-lo. 

Educação é compromisso, engajamento (sim), mas jamais com um sentido único. 

Engajamento, diante de tudo que nos afeta e nos aflige, nos motiva e emociona, nos faz sofrer 

e ser solidários. Por essas e por outras é que emitir uma opinião, defender princípios, propor 

ideias é parte de uma agenda escolar plural, inclusiva, viva e atenta aos desafios do seu próprio 

momento. Só assim teremos alunos críticos, que podem conviver com a diferença (de gênero, 

de religião, de raça, de etnia, de geração, de região) e criar a partir dela uma vida melhor. Sem 

tantos ódios, polarizações e radicalismos. Professores não são agentes secretos infiltrados, 

assim como alunos não se comportam como personagens passivos e que atuam tal qual o velho 

mata-borrão, apenas absorvendo sem pensar, reagir, indignar-se, mostrar outros lados. 

Há pouco tempo o movimento de ocupação das escolas estaduais, realizado com muito 

sucesso por alunos da nossa rede pública, deu provas de capacidade de ação, invenção e 

intervenção deles, e comoveu a sociedade. Por isso, pensar que existe só uma direção na 

comunicação escolar é esquecer o imenso universo presente em cada geração, que amanhece 

inventando para si e para os demais a utopia de um mundo melhor, porque mais criativo. 

Mas talvez o pior cenário do “Escola sem partido” seja aquele propositadamente 

omitido. Ao criar um suposto bode expiatório adia-se, mais uma vez, um debate já muito 

atrasado e urgente entre nós, sobre a qualidade do ensino no Brasil e seus inúmeros desafios. 

Investir na formação e capacitação de nossos educadores, remunerar melhor e mais dignamente 

nossos professores, equipar as escolas com recursos mais modernos e adaptados às novas 

realidades, cuidar da segurança de todos, refletir sobre os programas escolares e implementar 

mudanças são parte de uma agenda muito mais ampla, e da maior relevância para um país como 

o nosso, tão carente nesse sentido. Estratégias de polarização servem apenas para acirrar os 

nossos ânimos, que já andam suficientemente exaltados. O projeto “Escola sem partido” nasceu 

inconstitucional, até porque vai perseguindo a direção oposta de uma República Federativa, 

cuja vocação é defender a diversidade. A estratégia é parecida com outras que têm apostado na 

radicalização e não no diálogo. O primeiro passo é criar um inimigo poderoso – uma quadrilha 

de professores armados para uma batalha de lavagem cerebral – e dessa maneira ganhar 

visibilidade e espaço na mídia. O segundo, entrar no Legislativo e contar com o apoio de 

parlamentares, que andam igualmente caçando exércitos e guerrilhas que agem nas “matas” das 

cadeiras escolares. 

A questão que não quer calar é: quem é quem na formação dos alunos, das nossas 

crianças e jovens? A resposta fácil (e sem tantos implícitos) é: todos! Isso porque a tarefa é de 

fórum coletivo. Penso que uma educação aberta e compreensiva carrega consigo a sublime 

qualidade da pluralidade e do respeito à diferença. Uma educação que respeita o passado e 

assim olha para frente e para o futuro. Liberdade é a palavra da vez: liberdade de pensamento 

para os alunos, para os pais e para os professores também. 

Enfim, nada nesse mundo é apenas e tão somente inocente, e o convite que faço é para 

refletir sobre a quantidade do “com” que existe no “sem”. Afinal, como dizia o etnólogo Claude 

Lévi-Strauss, “bárbaro é aquele que acredita na barbárie”. 

 

Lilia Moritz Schwarcz é professora da USP e global scholar em Princeton. É autora, entre 

outros, de “O espetáculo das raças”, “As barbas do imperador”, “Brasil: uma biografia”, 

“Lima Barreto, triste visionário” e “Dicionário da escravidão e liberdade”, com Flavio 

Gomes. Foi curadora de uma série de exposições dentre as quais: “Um olhar sobre o Brasil”, 

“Histórias Mestiças”, “Histórias da sexualidade” e “Histórias afro-atlânticas”. Atualmente é 

curadora adjunta do Masp. Escreve quinzenalmente às terças-feiras. 
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Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/colunistas/2016/Jogo-de-soma-

%E2%80%98sem%E2%80%99-escolas-com-muitos-partidos>. Acesso em: 18 de out. de 

2018. 

 

Anexo 11 

Escola Sem Partido: estratégia golpista para calar a educação 
 
por Claudia Dutra e Camila Moreno — publicado 08/08/2016 17h18, última modificação 08/08/2016 17h48 

O projeto da direita para a educação dissemina concepções e práticas preconceituosas, 

discriminatórias e excludentes 

 

É no contexto do golpe político em curso no Brasil de 2016 que situamos a análise do Projeto 

Escola Sem Partido (PLS 193/2016, PL 1411/2015 e PL 867/2015). Esse projeto visa eliminar 

a discussão ideológica no ambiente escolar, restringir os conteúdos de ensino a partir de uma 

pretensa ideia de neutralidade do conhecimento. 

Trata-se de uma elaboração que contraria o princípio constitucional do pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas, assim como o da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar 

e divulgar o pensamento, a arte e o saber, considerando como válidos determinados conteúdos 

que servem à manutenção do status quo e como doutrinários aqueles que representam uma visão 

crítica. 

Em recente Nota Técnica, o Ministério Público considera que o PL Escola sem Partido 

é inconstitucional porque “está na contramão dos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, especialmente os de ‘construir uma sociedade livre, justa e solidária’ e 

de ‘promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação”. 

É importante dizer que dois projetos idênticos tramitam na Câmara e no Senado 

Federal, de autoria do deputado Izalci (PSDB-DF) e do senador Magno Malta (PR-ES), 

respectivamente, que pretendem alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para a inclusão 

do “Programa Escola Sem Partido”. 

 

O complemento ao cerceamento da liberdade de aprender e ensinar fica por conta do PL de 

autoria do deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), que pretende alterar o Código Penal, para 

inclusão de detenção de três meses a um ano para professor, coordenador, educador, orientador 

educacional ou psicólogo escolar que praticar o dito “assédio ideológico”. 

O movimento político de direita na educação, “Escola Sem Partido”, que dissemina 

concepções e práticas preconceituosas, discriminatórias e excludentes, foi impulsionado 

nacionalmente para propagar ideia de que os estudantes são alvo de doutrinação política e de 

que os valores morais da família são afrontados por uma suposta ideologia de gênero na escola. 

O projeto “Escola sem Partido”, com seus propósitos de eliminação da política como 

esfera de debate e formação do pensamento livre, tornou-se um instrumento de disputa para 

respaldar os retrocessos no campo dos Direitos Humanos que se efetivam com o Golpe de 2016. 

A estratégia do movimento chamado “Escola Sem partido” é enfrentar o projeto 

político educacional de transformação que exigiu rupturas com a concepção de educação 

fundamentada na visão elitista, conservadora, meritocrática, mercadológica e patriarcal que se 

revelava discriminatória, segregadora e excludente. 

O transcurso das políticas educacionais em construção sofreu várias investidas de 

setores conservadores, especialmente de setores privatistas da educação que, aliados às 

bancadas fundamentalistas no Congresso Nacional, alcançaram força para aprovar retrocessos. 
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Os limites do projeto de educação democrática em curso para a superação de velhos 

paradigmas se evidenciavam em diversos momentos de sua implementação. Tal projeto foi 

abalado com a interrupção da disseminação de materiais pedagógicos para o enfrentamento à 

homofobia nas escolas públicas e durante a aprovação do Plano Nacional de Educação e 

respectivos planos estaduais e municipais, quando enfrentou a campanha ideológica 

conservadora para eliminação de qualquer menção às questões de gênero e orientação sexual. 

Além do confronto legislativo, tais setores passaram a interferir na condução das 

políticas em curso, como o cancelamento do Comitê de Gênero no âmbito do MEC. Entre outras 

ações nesta linha, estão ataques a iniciativas que afirmam a educação para a igualdade de 

gênero, o respeito e a valorização das diferenças, compreendendo a importância da abordagem 

contextualizada da educação em direitos humanos, da ética e da cidadania. 

Não é aleatório o fato de que o golpe do impeachment ocorrido no Brasil, fomentado 

pela elite patriarcal, conservadora e privatista, tem na educação seu principal alvo de retrocesso. 

A escolha de um ministro do partido herdeiro da Arena, partido sustentáculo da Ditadura 

Militar, o DEM, que entrou com ações na justiça contra o Programa Universidade para Todos 

(Prouni) e a Lei das Cotas é extremamente simbólica. 

Sua gestão, uma vez que esse projeto perdeu nas urnas, se inicia com uma aproximação 

com setores reacionários que defendem uma educação acrítica, apolítica, contra as cotas sociais 

e raciais, fazendo sua primeira reunião pública com representantes do grupo ultra conservador 

“Revoltados Online”, que assumidamente faz apologia ao estupro, ao racismo, à xenofobia, à 

redução da maioridade penal e que defende o Projeto “Escola Sem Partido”.  

Cabe lembrar que o golpe foi forjado em um contexto de propagação do ódio, de um 

jogo midiático da encarnação do “mal” em militantes de esquerda, especialmente petistas, de 

incitação à violência contra feministas, população LGBT e ativistas de movimentos sociais e 

dos Direitos Humanos. 

É nessa conjuntura de ataques aos Direitos Humanos que se situa o Projeto Escola Sem 

Partido, estabelecendo como princípios da educação nacional: neutralidade política, ideológica 

e religiosa; reconhecimento da vulnerabilidade do educando; liberdade de consciência e de 

crença; e direito dos pais que seus filhos recebam a educação moral de acordo com suas próprias 

convicções. 

Com tais diretrizes, esse projeto determina aos professores a obrigatoriedade de manter 

uma pretensa neutralidade no ambiente escolar, afirmando que os docentes não podem veicular 

conteúdos que possam induzir aos estudantes em assuntos religiosos, políticos e ideológicos. 

A ideia central do projeto é de que seria possível e desejável uma desvinculação entre 

os conhecimentos científicos e os posicionamentos ideológicos, políticos e culturais. O que faz, 

porém, é delimitar, a partir de um único ponto de vista, o que é considerado ideológico e o que 

é válido como conhecimento científico, ignorando que todo conhecimento é fruto de uma 

elaboração que atende às perspectivas sócio-histórico-político-culturais. Todo conhecimento, 

portanto, é ideológico! 

Considera-se que o PL “Escola Sem Partido” impõe uma condição de tutela aos 

estudantes, descritos como seres “vulneráveis” no processo educacional, e que elimina a 

liberdade de ensino e aprendizagem, privando os estudantes da construção de consciência 

crítica, como se fossem incapazes de construir suas próprias sínteses, reflexões, posições e 

precisassem estar sob tutela de “leis de mordaça”. 

Também, esse projeto transforma o ato educativo em uma mera reprodução e 

expressão do poder vigente, rotulando toda abordagem crítica como subversiva à ordem social 

e aos padrões morais da família e os educadores como doutrinadores, sobre os quais deve recair 

a condição de obediência à ideologia do golpe. 

O PL veda ainda, em sala de aula, “a prática de doutrinação política e ideológica bem 

como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito 
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com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes”. Convicções 

morais que sejam preconceituosas, homofóbicas e racistas não devem justamente ser 

desconstruídas? 

Trata-se de um retrocesso que impede a construção de projetos pedagógicos que 

possibilitem a escola de promover a reflexão crítica e plural, conforme prevê a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação nacional (LDB). 

Essa determinação contesta o direito de aprendizagem como resultado de uma política 

de responsabilidade do Estado e da família, com a colaboração da sociedade e impõe o poder 

absoluto da família sobre as crianças, adolescentes e jovens, proibindo seu acesso a uma 

educação democrática, laica, inclusiva e emancipatória que se constitui em ambientes plurais 

de convivência educacional de livre debate em torno de ideias e concepções. 

A ideia de uma “educação moral” dissociada dos demais conteúdos escolares não 

encontra respaldo legal e representa um risco para os estudantes, que se tornam reféns de único 

pensamento, o que lhes retira a liberdade de acesso a conhecimentos essenciais para garantia 

de sua formação integral e para sua elaboração no campo afetivo, emocional, político, cultural 

e social. 

Também, o projeto fere liberdade de cátedra e o princípio da gestão democrática da 

escola, violando a Constituição, e ignorando a LDB, que define a autonomia administrativa e 

pedagógica dos sistemas de ensino e orienta a elaboração de propostas curriculares com base 

nas diretrizes curriculares estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). 

A institucionalização do “Programa Escola sem Partido”, portanto, representa o 

desmonte do percurso de construção democrática no campo da educação nacional, após mais 

de 20 anos de ditadura militar. 

Trata-se de um projeto que retoma os mecanismos utilizados no período da ditadura, 

que impôs conteúdos e metodologias de ensino de acordo com a ideologia do golpe de 1964, 

que estabeleceu a censura a determinados autores alegando doutrinação ideológica e que 

determinou a perseguição e a repressão contra educadores não coniventes. 

Esse programa, em 2016, relembra as conspirações usadas nesse período para criar um 

clima de atentado à moral e aos costumes da família, de violação de consciências por 

educadores ditos doutrinadores comunistas e de que a sociedade corria riscos, repetindo os 

ataques aos educadores vistos como ameaça aos interesses dominantes. 

Paulo Freire, tão criticado pelos defensores do Projeto “Escola Sem Partido”, torna-se 

ainda mais atual diante de tamanha tentativa de retrocesso que vem sendo imposta à educação, 

como se observa revendo obras como Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 

educativa: 

“Creio que nunca precisou o professor progressista estar tão advertido quanto hoje em 

face da esperteza com que a ideologia dominante insinua a neutralidade da educação. Desse 

ponto de vista, que é reacionário, o espaço pedagógico, neutro por excelência, é aquele em que 

se treinam os alunos para práticas apolíticas, como se a maneira humana de estar no mundo 

fosse ou pudesse ser uma maneira neutra. Minha presença de professor, que não pode passar 

despercebida dos alunos na classe e na escola, é uma presença em si política. Enquanto presença 

não posso ser uma omissão, mas um sujeito de opções. Devo revelar aos alunos a minha 

capacidade de analisar, de comparar, a avaliar, de decidir, de optar, de romper. Minha 

capacidade de fazer justiça, de não falhar à verdade. Ético, por isso mesmo, tem que ser o meu 

testemunho.” (Freire, 1996, p. 38) 

 

*Claudia Dutra é educadora e foi Diretora Políticas de Educação em Direitos Humanos e 

Cidadania do MEC. Camila Moreno é ativista dos Direitos Humanos e foi Coordenadora Geral 

de Direitos Humanos e Cidadania do MEC. 
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Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/educacao/escola-sem-partido-estrategia-

golpista-para-calar-a-educacao>. Acesso em: 16 de jan. de 2017 

 

Anexo 12 

Quem não deve não teme: recado aos professores contra o Escola Sem 

Partido 
 
25 de agosto de 2016 

 

Por Gabriel de Souza Vieira * 

Quem não deve não teme! Já diz o ditado popular brasileiro. Ou será que teme? Pois bem, essa 

é uma dúvida que surgiu em meu pensamento quando vi vários professores-doutrinadores 

engajados na defesa do comunismo, temendo a aprovação do Projeto Escola Sem Partido. 

Todo aquele que escolhe a carreira do magistério escolhe uma profissão importante. 

Pela mão do professor passam todas as demais profissões, e estes que dizem, com orgulho, que 

são as bases da sociedade, e não apenas por ser professor que concordo, mas sim por concordar 

que somos importantes, mesmo antes de escolher a profissão, deviam ter mais compromisso 

com sua responsabilidade. 

O professor é sim responsável pela instrução de crianças e adolescentes, e responsável 

pela instrução e formação de cidadãos conscientes, e justamente por isso ele deve tentar ser 

puro (ideologicamente) em sua profissão, até porque ele é um exemplo para os seus alunos. 

Não sou contra o professor ter uma opinião formada sobre política, economia, religião 

ou qualquer outro assunto. Muito pelo contrário: como liberal-conservador, defendo o direito 

de liberdade de crença e pensamento a todos os cidadãos, mesmo que ele seja professor ou 

aluno. Defendo as liberdades individuais, pois acredito que todos nós somos iguais, e respeito 

a Constituição Federal e as leis internacionais que prezam pelas liberdades, tão odiadas pela 

esquerda. 

Os que hoje criticam o Escola Sem Partido são os adeptos dos mesmos ideais de 

políticos que votaram contra a Constituição de 1988 que diz que deve existir: 

• A liberdade de consciência e de crença e a liberdade de aprender dos alunos (art. 5º, VI 

e VIII; e art. 206, II, da CF); 

• O princípio constitucional da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado 

(arts. 1º, V; 5º, caput; 14, caput; 17, caput; 19, 34, VII, ‘a’, e 37, caput, da CF); 

• O direito dos pais dos alunos sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos 

(Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 12, IV). 

Os professores que são contra o ESP afirmam que estarão sendo censurados em seu 

direito de cátedra, sendo impedidos de lecionarem, pois não existirão pontos verdadeiros em 

sua fala, pois terão que apresentar dezenas de pontos de vista sobre um único assunto, e isso, 

segundo eles, aumentaria o seu trabalho diário, e não chegariam a um consenso de verdades. 

Mas qual o problema com isso? Pois esses que dizem que não se chegará a um 

consenso de verdade são os mesmos que ecoam em alto e bom som que a verdade é relativa. 

Ora, ora: se a verdade é relativa, até mesmo a sua verdade professor, pode não ser verdade! E, 

sendo assim, você não poderá impor a sua verdade, mesmo que ela seja a defesa do comunismo! 

Muitos, para não dizer todos, que são contra o Escola Sem Partido, dizem que não há 

necessidade disso, pois o aluno de 11 ,12 ou 13 anos precisa ser ensinado (e forçado, isso é a 

verdade) a tomar um partido (claro, e eles detestam quando o aluno escolhe ser de direita). São 

os mesmos que defendem que criançinhas de 5 anos sejam incentivadas a descobrir sua 

sexualidade e posteriormente sua identidade de gênero, sem a influencia dos pais! 
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Agora me explique: com cinco anos a criança pode escolher a sua sexualidade, mas o 

adolescente deve ser incentivado pelo professor a tomar um partido, pois ele não conhece o 

mundo político? Essa é a esquerda e o seu caminhão cheio de incoerência! 

A minha pergunta aos professores que lecionam em escolas públicas e são contra o 

projeto é essa: você respeita cada um desses pontos, citados na Constituição Federal e na 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos? A resposta é simples: sim ou não? Se você 

não respeita, e é contra o projeto ESP, você é sim um transgressor da Lei, e deve ser punido. 

Por outro lado, se você respeita esses pontos, não precisa temer esse projeto. 

Já li e ouvi vários professores se manifestarem contra o projeto, por acharem absurda 

a acusação de doutrinação e mau uso da profissão para fazerem proselitismo político e religioso. 

Pois bem, quem não deve, não teme. Se sou acusado de algo que não o faço, porque temeria 

uma lei que já cumpro? 

Se o professor defende a liberdade de expressão dentro da sala de aula, por que não 

apoiar um projeto que tem por principal objetivo apresentar uma visão multifocal sobre os mais 

variados temas? É estranho. Se o professor diz defender a liberdade individual de cada aluno, 

por que também não apontar em sala de aula visões e cosmovisões diferentes que estejam de 

acordo com o pensamento plural que o mundo vive hoje? 

Para o esquerdista, é fácil defender a ideia de pluralidade em um ambiente 

conservador, pois sendo assim terá o direito de expor suas ideias a conservadores. Mas quando 

estes dominam um determinado ambiente, esquecem dá máxima atribuída ao filósofo francês 

Voltaire: “Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de 

dizê-lo”. É fácil o esquerdista citar em alto e bom som Voltaire. Difícil mesmo é ver um 

defendendo o direito e a liberdade de expressão. 

Mas por que tanto medo? A esquerda não consegue convencer o mundo de seus bons 

ideais? Ou será que a história do século XX tortura aquele professor socialista de butique? O 

que é mais fácil: dizer que Adolf Hitler era de extrema-direita, mesmo sendo membro do Partido 

NACIONAL SOCIALISTA, ou admitir que ele era socialista? Claro que seguem o sanguinário 

e mentor dos comunistas, o assassino Stálin, insistindo na mentira repetida mil vezes para se 

tornar verdade. 

Essa mentira para os esquerdistas já tornou-se verdade, pois há décadas ecoa pelos 

quatro cantos do mundo, uma mentira proferida pelo líder do PCUS, e a essa altura tornou-se 

verdade. Na cosmovisão esquerdista e de professores mal intencionados, pode até ser mentira 

que Hitler era de direita, pois ele foi de encontro a todos os ideais defendidos por conservadores, 

mas o orgulho diabólico acorrentou-os a uma mentira que não permite que se libertem do vício 

marxista e nem do veneno destilado por Lênin, Marx, e tantos outros mais. 

Dizem estarem no gozo de seus direitos e de liberdade de expressão, e vomitam às 

crianças mentiras como se fossem verdades. Dizem serem defensores da liberdade de expressão, 

mas perseguem quem se atrever questionar ou apontar o contraponto. São ótimos em discursos, 

culpando os militares pela “ditadura” e “censura” e, ao mesmo tempo, tornam-se ditadores em 

suas classes, colocando medo em seus alunos que não aderem à sua “onda” de pensamento, 

como no filme de mesmo nome que ilustra a história de um professor tirano que desafiou a 

liberdade de expressão dos seus alunos, transformando-os em presas fáceis para fisgar seus 

ideais maquiavélicos. 

Vemos tantos professores criticarem a falta de eleições no período apelidado de 

“ditadura militar”, mas estes mesmos não ousam dizer uma palavra quanto às fraudes eleitorais 

na Venezuela, ou o simples fato que Fidel Castro é um ditador. Sim, ele é um DITADOR em 

Cuba! 

Os mesmos professores que reclamam dos salários em um mundo capitalista defendem 

a “maravilha” do regime cubano e detonam o capitalismo malvado americano, mas ainda assim 

preferem Miami a Havana, mesmo sendo tão perto. É fácil ser socialista na teoria, é fácil 
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defender igualdade para todos, é fácil cantar “Imagine”, e imaginar um mundo onde TODOS 

são iguais. Difícil mesmo é abandonar o shopping-center, o Netflix, o Mc Donald’s e ir morar 

na Coreia do Norte. 

* Professor de História 

 

Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/rodrigo-constantino/artigos/quem-nao-

deve-nao-teme-recado-aos-professores-contra-o-escola-sem-partido/>. Acesso em: 20 de jan. 

de 2017. 

 

Anexo 13 

Programa Escola sem Partido acaba com cooptação da esquerda 
 
MIGUEL NAGIB 

ESPECIAL PARA A FOLHA 

11/09/2016 02h00 

 

“A verdade é como um leão; você não precisa defendê-la. Deixe-a solta, e ela se defenderá a si 

mesma.” Cito a frase de Santo Agostinho para fazer um paralelo com o Programa Escola sem 

Partido: desembaraçado das mentiras que seus adversários espalham para enredá-lo perante a 

opinião pública, ele se defende por si só. Por isso, usarei este espaço não para defendê-lo, mas 

para soltá-lo dessa rede de intrigas. 

A mais importante observação a ser feita sobre a proposta é que ela não cria para os 

professores nenhuma obrigação que já não exista: todos os deveres explicitados no cartaz cuja 

afixação nas salas de aula está prevista no projeto decorrem da Constituição  liberdade de 

consciência e de crença dos alunos; liberdade de aprender e de ensinar; neutralidade política, 

ideológica e religiosa do Estado; pluralismo de ideias  e da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (CADH), tratado internacional com força de lei no Brasil, que reconhece o 

direito exclusivo dos pais sobre a educação religiosa e moral de seus filhos. 

Se esses deveres existem  e desafio qualquer um a provar o contrário , os estudantes 

têm direito de saber. Informá-los é o principal objetivo do projeto. 

“Mas isso vai criar um clima de denuncismo nas escolas”, especulam, hipocritamente, 

entusiastas da lei da palmada e da lei Maria da Penha. Se é esse o problema, que se gravem as 

aulas. Aí não haverá espaço para abusos ou mal-entendidos. 

“O professor não poderá falar de política.” Mentira. Seria impossível ensinar história 

sem falar de política. Ao tratar de uma questão controvertida, porém, ele deve apresentar aos 

alunos as principais versões e perspectivas concorrentes a respeito (item 4 do cartaz). É livre 

para dar sua opinião, mas não para tentar impô-la aos alunos. 

“Se tiver de respeitar as convicções religiosas dos alunos e seus pais, o professor não 

poderá ensinar a teoria da evolução.” Por que não? Basta não abusar do discurso científico para 

ridicularizar os que creem no relato bíblico da criação. 

“O professor não poderá falar de sexo nem de gênero.” Depende. Se não invadir a área 

reservada aos pais dos alunos pela CADH, tudo bem. Quanto à teoria ou ideologia de gênero, 

o que o projeto não permite é que alunos sejam feitos de cobaias em experimentos de engenharia 

social. 

“Trata-se de uma intervenção estatal na educação.” Não: o ensino obrigatório é que é 

uma gigantesca intervenção estatal na vida de indivíduos e famílias. O projeto apenas explicita 

os marcos jurídicos dessa intervenção. 

“O projeto é de direita.” Mentira. É 100% sem partido; mas, se aprovado, vai 

desmantelar a máquina de cooptação ideológica gramscianamente montada pela esquerda no 

sistema educacional. Por isso a militância esquerdista  na política, nos sindicatos, na academia 

e na imprensa  está mobilizada para impedir que isso aconteça. 
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“O projeto é desnecessário.” Visite www.escolasempartido.org, conheça os fatos, e 

tire suas conclusões. 

 

OS DEVERES DO PROFESSOR, SEGUNDO O PROJETO 

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 ou constrangerá os alunos em razão de suas 

convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. 

3  O professor não fará propaganda políticopartidária em sala de aula nem incitará seus alunos 

a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. 

4  Ao tratar de questões políticas, socioculturais 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 da matéria. 

5  O professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação 

religiosa e 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 estudantes ou terceiros, dentro da sala de aula. 

 

Pela proposta, um cartaz com os deveres dos professores deverá ser afixado em todas as salas 

de aula 

 

MIGUEL NAGIB, procurador do Estado de São Paulo, é coordenador do Movimento Escola 

sem Partido 

 

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1811861-escola-sem-

partido-visa-desmantelar-maquina-de-cooptacao-da-esquerda.shtml>. Acesso em: 16 de jan. de 

2017. 

 

Anexo 14 

Programa Escola sem Partido está do lado do retrocesso 
 
MARCO ANTONIO CARVALHO TEIXEIRA 

ESPECIAL PARA A FOLHA 

11/09/2016 02h00 

 

Talvez influenciada pelo acirramento político, a proposta de inclusão do Programa Escola sem 

Partido na LDB é um conjunto de medidas contrárias a uma suposta doutrinação política e moral 

empreendida por professores em sala de aula. Faço algumas críticas à iniciativa que tramita no 

Senado. 

A primeira advém do fato de impor à escola que ensine a educação religiosa e moral 

da família. De qual família? Se a moral familiar provém, na maioria das vezes, da opção 

religiosa, é um equívoco supor que no país predomine um segmento. Mesmo nas denominações 

cristãs a heterogeneidade é a marca. A questão revela a contradição de um programa que diz 

defender “pluralismo de ideias no ambiente acadêmico”. 

Na escola as diferenças se encontram e os jovens refazem seus valores ao se depararem 

com outros. Desse encontro surge uma sociedade mais tolerante que a dos nossos pais. Basta 

verificar o avanço sobre o papel da mulher, no enfrentamento do racismo e da homofobia. 

O programa também implica riscos para o livre trabalho do docente e abre brecha para 

práticas macarthistas. No Art. 8º está previsto que “o ministério e as secretarias de educação 
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contarão com um canal de comunicação destinado ao recebimento de reclamações relacionadas 

ao descumprimento desta Lei, assegurado o anonimato”. 

Um problema de partidarização do conteúdo, algo bem diferente do debate político, 

não deveria ser resolvido na própria escola? A apropriação coletiva não teria efeito pedagógico 

ao propiciar que a comunidade escolar estabelecesse limites? 

Outra dúvida: as escolas foram consultadas? A Associação Brasileira das Escolas 

Particulares, que reúne colégios com excelentes desempenhos em rankings, criticou em nota o 

Escola Sem Partido, afirmando que “o diálogo franco e aberto é sempre o melhor recurso para 

a correção de eventuais desvios”. 

Ademais, tal proposta subestima o senso naturalmente crítico dos jovens. Eles adoram 

discordar mesmo concordando. Adicionalmente, há tantos acessos a vloggers, sites, Wikipedia, 

que eles se informam e debatem qualquer posição. Levam novidades para a aula, o que 

enriquece o debate com professores. 

Não por acaso, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público 

Federal, em nota técnica ao Congresso, concluiu pela inconstitucionalidade da proposta. A 

Carta estabelece que o ensino deve ter por fundamentos o princípio da “liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber”. Restringir a liberdade de cátedra 

significa impedir o direito de aprender com o embate livre e plural de ideias. 

O Escola sem Partido tem partido: o do retrocesso. Além de se situar na contramão da 

visão contemporânea de família, quer proibir o debate da dimensão de gênero. Num país com 

13 milhões de analfabetos em que 40% dos jovens não concluem o ensino médio, tal proposta 

é, no mínimo, inoportuna. 

 

OS DEVERES DO PROFESSOR, SEGUNDO O PROJETO 

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 ou constrangerá os alunos em razão de suas 

convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. 

3  O professor não fará propaganda políticopartidária em sala de aula nem incitará seus alunos 

a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. 

4  Ao tratar de questões políticas, socioculturais 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 da matéria. 

5  O professor respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação 

religiosa e 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 estudantes ou terceiros, dentro da sala de aula. 

Pela proposta, um cartaz com os deveres dos professores deverá ser afixado em todas as salas 

de aula 

 

MARCO ANTONIO CARVALHO TEIXEIRA é professor do departamento de gestão 

pública da FGVSP 

 

Disponível em: <https://m.folha.uol.com.br/educacao/2016/09/1811813-programa-escola-

sem-partido-esta-do-lado-do-retrocesso.shtml?mobile>. Acesso em: 16 de jan. de 2017. 

 

Anexo 15 

Opinião: escola sem partido é uma escola sem sentido 
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A proposta do movimento Escola Sem Partido de proteger alunos de ideologias e crenças de 

professores erra o alvo. O problema não são os docentes ideológicos 
Por Joel Pinheiro da Fonseca 

12 nov 2016, 05h55 

 

São Paulo – O debate sobre a necessidade de o Estado proteger os alunos da ideologia dos 

professores promete esquentar. Está nas mãos do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo 

Tribunal Federal, a ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação contra a 

“lei da escola livre”, aprovada em Alagoas neste ano e que propõe um sistema de “neutralidade 

política, ideológica e religiosa” nas escolas públicas do estado. 

A Procuradoria-Geral da República já se manifestou a respeito. No final de outubro, 

enviou um parecer ao Supremo descrevendo a lei como inconstitucional. Mas a opinião dos 

procuradores não esmoreceu as convicções de quem apoia o movimento Escola Sem Partido, a 

inspiração da lei alagoana. 

A imagem que o movimento faz do sistema de ensino é que ele está tomado por 

professores militantes que usam sua cátedra para impor aos alunos suas ideologias políticas de 

esquerda e suas opiniões acerca de sexualidade e gênero, temas especialmente sensíveis a seus 

idealizadores. Cabe, então, perguntar: existe um problema de doutrinação no ensino brasileiro? 

E, se existe, qual é sua magnitude? São essas as perguntas necessárias para uma discussão 

realmente séria. 

O debate tem se concentrado no ensino básico, mas talvez seja mais pertinente analisar 

o ensino superior. Afinal, é quase unânime a percepção de que nossas universidades são focos 

do pensamento de esquerda. Nessa análise, as redes sociais podem ser uma boa bússola. 

Uma das melhores novidades do Twitter, o perfil “Antes e Depois da Federal”, mostra 

fotos de jovens nos últimos anos do ensino médio e nos primeiros meses depois do ingresso em 

alguma universidade federal. Antes, meninos nos eixos, bem arrumados, meninas com jeito de 

princesa; depois, roupas rasgadas, bebida, drogas e performances artísticas de gosto duvidoso. 

Se a mudança é para melhor ou pior, cabe a cada um julgar. Fica evidente o fato de que a 

faculdade realmente transforma muita gente. 

Muito do que se atribui à universidade, de maneira genérica, e às vezes aos professores, 

são casos extremos da cultura estudantil. Algo que não é diretamente controlável pelo conteúdo 

dado na sala de aula. A cultura e a militância estudantil no Brasil são radicalmente de esquerda 

(dividem-se entre PSOL, PSTU e PCdoB). Os alunos querem a esquerda. Os professores, no 

máximo, atendem à demanda. 

Por vezes, a presença de ideologia em sala de aula é aumentada pela imaginação dos 

que estão do lado de fora. É o caso da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, na 

qual fiz graduação e mestrado. Existe a percepção de que o curso é todo eivado de pregação de 

correntes de extrema esquerda. As aparições públicas de professores mais midiáticos, como 

Marilena Chauí, nossa filósofa e eterna porta-voz do Partido dos Trabalhadores, confirmam 

essa imagem. Essa percepção é, contudo, falsa. Dentro da sala de aula, os professores deixam 

de lado suas ideologias e expõem o pensamento de autores antigos como se o mundo 

contemporâneo nem sequer existisse. Se há algo de que o curso possa ser acusado é o excesso 

de alienação quanto aos tempos atuais. 

Dito isso, e corrigidos certos exageros, há um claro viés de esquerda — 

especificamente nos cursos de humanas. É difícil medir algo tão genérico, mas uma percorrida 

pelas ementas dos cursos retornará mais o sociólogo Zygmunt Bauman, crítico do capitalismo, 

o historiador marxista Eric Hobsbawn e Theodor Adorno, pai da Escola de Frankfurt, do que 

Leo Strauss, filósofo pai do neoconservadorismo, o sociólogo francês Raymond Aron e o 

economista liberal Friedrich Hayek. No campo econômico, de maneira geral, a academia 

brasileira foi sempre de esquerda, quase sempre oscilando entre variantes do marxismo e do 

nacionalismo desenvolvimentista. Viés, contudo, é diferente de doutrinação. 
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Um professor pode ser de esquerda e, ainda assim, não usar sua cátedra para fazer 

propaganda política e impor suas visões aos alunos de forma autoritária. Nada disso é para negar 

a existência de doutrinação em sala. Mas ela tem de ser distinguida de outros fenômenos e 

identificada em sua real extensão, coisa que ainda não se tentou fazer. O que é, afinal, 

doutrinação? 

Ao contrário do que diz o movimento Escola Sem Partido, não se trata de apresentar 

um lado só de alguma questão ou de tentar convencer alunos de um ponto de vista. Se bem 

apresentado e com profundidade, um lado é o bastante. É o que faz a maioria das boas matérias 

universitárias. Há excelentes professores que têm um ponto de vista claro, exposto em aula, e 

que não dedicam igual profundidade a outras visões. O ideal de imparcialidade é impossível no 

dia a dia da sala de aula. O professor conhece, acima de tudo, a linha interpretativa de sua 

própria formação, os autores que ele leu e nos quais se baseia para enxergar o mundo. 

A doutrinação reside em outro lugar. Na atitude do professor de reprimir as 

manifestações dos alunos. No professor que inibe os questionamentos, em vez de acolhê-los, 

forçando os estudantes a adotar sua linha de pensamento com ameaças, esbravejos e reprovação. 

É um problema que requer solução? Por vezes, sim. Mas, na maioria dos casos, os próprios 

alunos usam os meios de resistência que têm à mão, hoje mais poderosos do que nunca. Se o 

grosso da sala só quer ser aprovado, então responde na prova o que o professor quer ouvir (já 

há até um verbo para isso: “esquerdar”). Alguns mais subversivos filmam os piores momentos 

do professor e colocam as cenas do “tirano” online. 

De maneira geral, o professor já tem pouco poder. Até sua capacidade de determinar 

o conhecimento dos alunos é limitada, com Wikipédia, Google e bibliotecas a um clique. Ainda 

assim, alguns casos mais graves requerem respostas mais sérias. E, como outros problemas da 

relação entre aluno e professor, devem ser resolvidos na própria instituição. Colocar o Estado 

no meio é ferir de morte a liberdade acadêmica, impondo um tipo de intromissão que as 

faculdades tentam se livrar desde a Idade Média. 

Sou o primeiro a dizer que o ensino brasileiro — do básico ao superior — precisa 

largar mão do esquerdismo mofado que ainda impera, conhecer outras referências e maneiras 

de enxergar o mundo. Esse é o ideal propriamente liberal de ensino: a educação como meio de 

formar indivíduos capazes de pensar por conta própria. Mas, para alcançar esse objetivo, de 

nada adianta silenciar professores. 

Temos de formar professores melhores, entrar nos cursos de pedagogia e licenciatura, 

escrever livros melhores. O pensamento de esquerda não chegou aonde chegou à toa. Foi com 

trabalho e dedicação à docência — um exemplo para a direita e outros incontáveis rótulos 

seguirem. 

O professor não é nem deve ser apenas um veículo neutro. Para passar conteúdo aos 

alunos, precisa torná-lo vivo, construí-lo junto com a classe e levar seus alunos por um percurso 

no qual aquele conhecimento faça sentido. Essa função é incompatível com o ideal do 

movimento Escola Sem Partido. Se no ensino básico o projeto de calar professores já é 

lastimável, levar essa mentalidade policialesca para o ensino superior é quase criminoso. 

 

Disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-exame/sem-partido-e-sem-sentido/>. 

Acesso em: 19 de jan. de 2017. 

 

Anexo 16 

Mensagem de fim de ano do Escola Sem Partido ao militante disfarçado de 

professor 
 
30 de dezembro de 2016 
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Prezado Militante Disfarçado de Professor: 

2016 está chegando ao fim. Foi um ano de ouro para a militância em sala de aula, não 

é mesmo? O ano do “gópi”, do “Fora, Temer!”, das “ocupações” contra a PEC 241… Quanta 

politicagem! E a trabalheira para “desconstruir a heteronormatividade dxs alunxs”? Mesmo sem 

dar aulas e fazendo aquilo de que mais gosta, você deve estar exausto. Agora vêm as férias, o 

descanso merecido antes de voltar ao front em 2017. 

Pois é de 2017 que eu gostaria de lhe falar. Tudo indica que não será um ano muito 

tranquilo para politiqueiros como você. O problema é que, graças em parte ao trabalho realizado 

pelo Escola sem Partido ‒ que você tanto odeia quanto teme ‒, a doutrinação ideológica e a 

propaganda política e partidária em sala de aula estão se tornando uma atividade de alto risco. 

A cada dia mais gente fica sabendo quem você é e o que você faz no segredo das salas de aula. 

E o que é pior: essas pessoas já entenderam que aquelas práticas, além de covardes e antiéticas, 

são ilegais, o que significa que você pode acabar tomando um processo nas costas caso venha 

a causar algum dano, material ou moral, a qualquer dos seus alunos. 

A situação vai ficar ainda mais complicada para o seu lado quando sair pela editora 

Record o livro que Rodrigo Constantino e eu estamos escrevendo, o que deve acontecer logo 

no começo do ano. Mais e mais estudantes e pais saberão como lidar com abusadores como 

você. 

Três anos é o prazo de prescrição das ações de reparação de danos, segundo o Código 

Civil. É o tempo de que dispõem as suas vítimas para decidir se desejam processá-lo. O 

interessante é que, nesse meio tempo, elas já não estarão sob o seu poder, de modo que você 

não poderá persegui-las ou prejudicá-las. Você provavelmente já terá esquecido o nome delas, 

mas elas se lembrarão perfeitamente do seu. 

Agora, pense no número de estudantes e pais que podem se sentir lesados pelas suas 

práticas abusivas ao longo desses três anos, e calcule o tamanho do risco a que você está se 

expondo e expondo as escolas onde trabalha, que respondem solidariamente pelos danos que 

você causar aos usuários dos serviços que elas prestam. É por isso que professores com o seu 

perfil passarão a encontrar cada vez mais dificuldade para arrumar emprego nas escolas 

particulares. Você pode ser muito útil para os partidos e organizações a que serve, mas para as 

escolas em que trabalha é sinônimo de encrenca. 

Se você soubesse como é fácil, no Brasil, processar outra pessoa, ficaria bastante 

preocupado. Só para você ter uma ideia: nos juizados especiais, se o valor da indenização 

pleiteada for igual ou inferior a 20 salários mínimos (R$ 15.760,00), o autor da ação nem precisa 

gastar dinheiro com advogado: ele mesmo pode assinar a petição, cujo modelo eu terei o prazer 

de disponibilizar. 

É claro que algumas dessas ações podem vir a ser julgadas improcedentes; mas até isso 

acontecer, você já terá tido um bocado de aborrecimentos e despesas. O simples fato de ser 

processado já é uma “condenação”. 

Enfim, tudo vai depender das suas vítimas. Se elas não se acovardarem ou se omitirem, 

você vai receber tantas intimações que pode acabar ficando amigo do carteiro ou do oficial de 

justiça. 

De minha parte, continuarei me esforçando para que molestadores empedernidos como 

você sejam expelidos do sistema. Desejo-lhe, portanto, um 2017 cheio de denúncias e 

processos. Que seus alunos não caiam na sua conversa, e os pais deles estejam sempre de olho 

em você. 

Estes são os meus votos de Ano Novo para você e seus colegas de militância. 

Sem o menor respeito ou admiração, 

Miguel Nagib 
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Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/rodrigo-constantino/artigos/mensagem-

de-fim-de-ano-do-escola-sem-partido-ao-militante-disfarcado-de-professor/>. Acesso em: 20 

de jan. de 2017. 

 

Anexo 17 

O VENENO DA MENTIRA E A EDUCAÇÃO 
por Percival Puggina. Artigo publicado em 19.04.2017 

 

“Um país se faz com homens e livros”, ensinou Monteiro Lobato ao Brasil de seu tempo, de 

maioria analfabeta. Por via de consequência, podemos afirmar que a construção de um país 

passa, também, por professores e livros didáticos. Estas verdades acacianas foram entendidas 

pelos totalitarismos, que sempre usaram o sistema de ensino para a indigna tarefa de moldar 

gerações segundo os devaneios de seus dirigentes políticos. E a missão prossegue, mesmo em 

regimes de feição democrática, mediante infiltração, para idêntico fim, de modo militante, nas 

mentes dos homens e na alma dos livros. 

Não é só a escola, portanto, que deve ser sem partido. Também ao material didático 

impõe-se essa condição. Contam-se às dezenas de milhões os livros que os governos de 

esquerda e centro-esquerda enviaram às escolas para transmitir aos estudantes brasileiros visões 

distorcidas da política, da economia, da história, da vida social, do cristianismo e da Igreja 

Católica. Tivessem maior credibilidade os militantes da causa, não fossem tão 

escandalosamente sectários, não abusassem tanto do poder de ensinar que lhes foi outorgado, 

não fossem tão desautorizados pelos fatos, e o estrago teria sido muito maior. 

A mais recente edição do Fórum da Liberdade – “O futuro da democracia” - foi uma 

evidência de que nem tudo está perdido. Milhares de estudantes lotaram espontaneamente o 

auditório da PUC/RS, durante dois dias, para assistir e aplaudir, com entusiasmo, conferencistas 

nacionais e internacionais que discorreram sobre liberdades políticas e econômicas, autonomia 

do indivíduo, papel subsidiário do Estado, empreendedorismo e causas estruturais da pobreza 

e da riqueza. Chega a ser surpreendente que aqueles jovens procedessem de salas de aula nas 

quais apenas 20% dos professores se consideram politicamente neutros; onde 86% deles, na 

opinião dos alunos, transmitem um conceito positivo de Che Guevara, e 78% creem que seu 

principal papel seja o de “formar cidadãos” já se sabe para quê (matéria completa do Spotniks 

aqui). 

Mas não é só por livros didáticos e professores militantes que o veneno da mentira e 

da ocultação da verdade a serviço da causa se infiltra no meio estudantil. Tal prática parece 

correr solta, também, em sites com conteúdos escolares. É o de que me adverte um leitor, diante 

de matéria no portal “Brasil Escola”. No meio de um texto que descreve a situação da Alemanha 

no período entre as duas grandes guerras e o surgimento do nazismo, o autor do conteúdo 

permitiu-se instalar este “jaboti”: 

“Em 1917, a Rússia, comandada pelo socialista Lênin, derrubou o governo do Czar 

Nicolau II e instaurou uma nova forma de governo democrático: o comunismo. Os 

países que baseavam suas economias no capitalismo e na exploração do trabalhador 

se viram ameaçados. Uma onda de movimentos antidemocráticos surgiu no cenário 

mundial, com o intuito de conter o crescimento do comunismo.” 

Se você enxerta uma opinião pessoal em meio a um relato histórico neutro, você 

amplia a credibilidade da propaganda que faz. Mutretas como essa saltam de livros didáticos, 

sites de educação, polígrafos, provas escolares, exames do ENEM, mostrando que Escola sem 

Partido é uma imposição da realidade. Para dizer como os “companheiros”: é preciso 

problematizar essa falta de escrúpulos e de limites. O país não pode ficar refém do atraso e da 

perfídia de deseducadores. 

 

http://spotniks.com/5-exemplos-de-como-a-doutrinacao-ideologica-atua-na-educacao-brasileira/
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* Percival Puggina (72), membro da Academia Rio-Grandense de Letras, é arquiteto, 

empresário e escritor e titular do site www.puggina.org, colunista de Zero Hora e de dezenas 

de jornais e sites no país. Autor de Crônicas contra o totalitarismo; Cuba, a tragédia da utopia; 

Pombas e Gaviões; A tomada do Brasil. integrante do grupo Pensar+. 

 

Disponível em: <http://www.puggina.org/artigo/puggina/o-veneno-da-mentira-e-a-

educacao/9480>. Acesso em: 03 de fev. de 2019. 

 

Anexo 18 

Doutrinação esquerdista nas escolas: só não vê quem não quer 
 
Lhuba Saucedo [20/04/2017] [00h01] 

 

Como esperar que a maioria dos professores, sabidamente de esquerda, reconheça o fenômeno 

da doutrinação ideológica nas escolas e universidades, que eles mesmos estão a promover? O 

filósofo René Guénon dizia que ser invisível é da essência do poder. E não há poder maior do 

que o de subjugar consciências sem que elas percebam. Ora, sendo assim, é claro que os 

professores, bem como todos os comprometidos com “a causa”, reagirão contra o Escola Sem 

Partido, invertendo os polos entre censores e censurados ao dizerem que eles é que são os 

perseguidos (pela simples afixação de cartazes elucidando direitos e deveres já existentes no 

nosso ordenamento jurídico... Pois é!), e negando terminantemente a existência da dita 

doutrinação, apesar dela já ter sido comprovada em incontáveis relatos. Fazem isso seja porque 

não querem entregar os principais redutos de formação de “cidadãos conscientes” (traduzindo: 

militância) – e nesse caso estão a ocultar dos pais e da sociedade o processo intencional de 

modelagem de mentes –, seja porque, já imersos na cosmovisão esquerdista como peixinhos no 

oceano, não têm sequer repertório de pensamentos distintos e acreditam piamente que estão a 

ensinar as coisas como são, ou melhor, como deveriam ser – e nesse caso, a própria ideologia 

é que é invisível a eles. Fernando Holiday cita casos – inclusive dá um testemunho pessoal – 

de doutrinação em sala de aula, mostrando que, nas instituições de ensino brasileiras, o 

esquerdismo está presente em diversos níveis, desde a difusão de ideias num viés único, até a 

panfletagem partidária desavergonhada. 

 

Livros didáticos 

Percival Puggina comenta o endosso dos livros didáticos ao discurso enviesado em sala de aula. 

É só conferir o material dos filhos para mensurar o tamanho do problema. Há livros por aí com 

distorções absurdas e erros históricos grotescos. Dá a impressão de que foram feitos sem a 

menor seriedade em termos de pesquisa. 

 

Educação não-ideológica 

Há quem se perca no debate acerca do Escola Sem Partido porque acredita que não é possível 

se despir do discurso ideológico: se não for de esquerda, será de direita. Isso não é verdade. 

Primeiro que mesmo um professor de esquerda deve saber a diferença entre emitir uma opinião 

e falar de fatos, e também deve dominar a matéria que leciona para além da “cartilha”, 

familiarizando-se com autores e abordagens diversas. Segundo que, no caso do ensino primário 

e secundário, não faz sentido encher os alunos de conteúdo superficial e abrangente – que dá 

margem à doutrinação – quando deveriam estar focados em ensinar conteúdos que assentam as 

bases para o tão almejado “raciocínio crítico” no futuro: precisam aprender a ler com 

proficiência, e ler sobretudo muita literatura, precisam escrever bem, e precisam saber fazer 

contas. É claro que há mais coisas interessantes para aprender, mas esse é o básico. E nem isso 

os alunos brasileiros sabem mais, chegam à universidade sem saber distinguir num texto o que 
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é conceito e o que é figura de linguagem. Um ensino básico bem feito, sem ideologismos, e 

com a introdução do aluno no mundo da alta cultura, com a leitura dos clássicos – quem é que 

vai se opor à leitura de Shakespeare? – salvaria o país. Onde está a “doutrinação de direita” 

aqui? Mateus Mota Lima fala de diferentes concepções de educação. 

 

Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/colunistas/giro-de-

opiniao/doutrinacao-esquerdista-nas-escolas-so-nao-ve-quem-nao-quer-

5ma7f50ht8em7kjitts6nx2ut/>. Acesso em: 18 de out. de 2018. 

 

Anexo 19 

Escola sem noção 
 
6 de jul de 2017 (atualizado 06/07/17 às 20h04) 

 

Certos partidos estão tentando transformar as escolas em palanques. Mas não sei se são 

os mesmos que você imagina 

 

Não existirá esperança para o Brasil enquanto não houver uma revolução na qualidade da 

educação. Temos um dos piores sistemas educacionais do mundo, que forma uma maioria de 

estudantes sem conhecimentos básicos de português e matemática. Nenhum país conseguiu dar 

um salto de desenvolvimento sem antes construir um sistema acessível de ensino, que forme 

cidadãos capazes de dar rumo ao país e uma força de trabalho bem preparada. 

Trata-se de uma constatação quase consensual, aliás. Esquerda e direita concordam que 

a educação tem que melhorar, sindicatos e grandes empresários, pais e alunos, professores e 

políticos. Isso é bom: para que a revolução educacional possa acontecer, é necessário que haja 

uma participação da sociedade inteira. 

Especialistas de esquerda e de direita concordam que uma educação pública 

suficientemente boa é uma peça fundamental no sistema educacional de qualquer país – sem 

isso, só os ricos podem estudar e o resultado inevitável é um país injusto, com força de trabalho 

de baixa qualidade, incapaz de inovar e de crescer. Tanto é assim que raríssimos países 

desenvolvidos dão boa educação pública a menos do que 80% da população – nos Estados 

Unidos, são 92%. Mas uma boa educação tampouco é responsabilidade só do governo. Países 

onde o ensino tem qualidade realmente alta são aqueles que conseguem envolver a sociedade 

toda no trabalho coletivo de educar as novas gerações. Boas escolas não são isoladas de suas 

comunidades: elas são abertas para que todo mundo que tenha algo a ensinar possa transmitir o 

que sabe para as gerações seguintes. É fundamental também que os pais acompanhem muito de 

perto a jornada dos seus filhos, em diálogo constante com a escola. 

Aqui no Brasil, como regra, vamos muito mal em todos esses aspectos. Tem uma 

história que considero bem ilustrativa da maneira equivocada deste país de encarar o assunto: 

é a história do Movimento Escola Sem Partido. O movimento nasceu em 2003, quando a filha 

de um procurador do Estado chamado Miguel Nagib voltou da escola e contou ao pai sobre o 

que ela tinha aprendido naquele dia. O professor tinha falado sobre personagens históricos que 

abriram mão de tudo em suas vidas para se dedicar de corpo e alma a uma ideologia. Ele deu 

dois exemplos: São Francisco de Assis e Che Guevara. 

Nagib ficou furioso. Pareceu-lhe descabido que alguém pudesse fazer qualquer tipo de 

comparação entre um santo e um comunista. Indignado, ele foi conversar com outros pais, mas 

ninguém ficou tão revoltado quanto ele. Aí ele teve a ideia de criar um movimento contra aquilo 

que ele chamou de “doutrinação ideológica” nas escolas. A estratégia-padrão do movimento 

era mandar notificações judiciais para intimidar professores acusados como “doutrinadores”. 

https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.PRIV.ZS?locations=US-1W
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Claro que não é mesmo aceitável que professores doutrinem seus alunos: o papel da 

educação é dar os elementos para que os alunos desenvolvam a capacidade de pensar por si 

próprios. Não dá mesmo para defender que um professor se aproveite de uma posição de poder 

para tentar fazer lavagem cerebral em seus alunos. Mas, quando se investiga mais a fundo as 

brigas que o Escola Sem Partido comprou, fica claro que, no fundo, o movimento não é contra 

a “doutrinação”. É contra o pensamento livre. Um dos seus princípios mais básicos, por 

exemplo, é defender “o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja 

de acordo com suas próprias convicções”. No fundo, o que o movimento quer é controlar os 

professores, para garantir que os alunos não aprendam “ideias perigosas” na escola, como o 

feminismo. Ou a justiça. 

E isso é péssimo, porque um elemento central em qualquer escola que funcione é a 

liberdade de ensinar. Na Finlândia, por exemplo, que tem o melhor sistema de educação do 

mundo, professores não precisam nem seguir um currículo detalhado – apenas diretrizes vagas 

de onde se quer chegar. Cabe a cada um encontrar, de maneira criativa, o caminho até o coração 

dos alunos. Está bem claro que um sistema assim é muito mais eficaz: alunos aprendem melhor 

com professores apaixonados, criativos, engajados. Sem falar que sistemas que dão mais 

liberdade invariavelmente atraem professores mais talentosos – dar aulas sob a ameaça 

constante de notificações judiciais tira todo o prazer de ensinar. 

Ok, Nagib era um pai paranoico que, querendo ajudar, estava atrapalhando a educação. 

Não é o primeiro nem será o último: até aí tudo bem, lida-se com isso. O mais maluco dessa 

história aconteceu mais recentemente, a partir de 2015, quando a crise política chegou ao fundo 

de poço de onde nunca mais saímos. Com os partidos políticos soterrados por denúncias, o 

Escola Sem Partido, compreensivelmente, começou a ganhar adeptos. Foi aí que algo bizarro 

aconteceu: diante da baixa popularidade dos partidos, sabe quem resolveu lucrar com o Escola 

Sem Partido? Acredite: os partidos. 

Como por exemplo o PR, que está todo enlameado por denúncias. É o partido do senador 

Magno Malta, um colecionador de acusações de corrupção. Ele esteve envolvido, por exemplo, 

no repulsivo escândalo dos Sanguessugas, no qual foi acusado de desviar dinheiro que estava 

destinado para a compra de ambulâncias. Enfim, o sujeito é gente boa. 

Pois então: Magno Malta, representante de um dos piores partidos, é relator do projeto 

de lei Escola Sem Partido, que tramita no Senado, com a proposta de proibir que os professores 

discutam questões de gênero ou “doutrinem” os alunos. O projeto é uma baboseira, do ponto 

de vista pedagógico é um desastre, mas encontra apoio porque surfa na baixa popularidade dos 

políticos. Como esse, há outras dezenas de projetos semelhantes tramitando na Câmara, nas 

Assembleias dos estados e nas câmaras de vereadores de várias cidades, quase todos de autoria 

de políticos duvidosos, tentando desviar as suspeitas de si para os coitados dos professores 

brasileiros, que aliás estão entre os mais mal pagos do mundo (enquanto senadores como Magno 

Malta estão entre os mais bem pagos do mundo). 

Outro partido que vem tentando se aproveitar do Escola Sem Partido foi o DEM, ex-

PFL, que também tem currículo vergonhoso. Seu jovem vereador Fernando Holiday, de São 

Paulo, que lançou sua carreira política pelas redes sociais, estava meio por baixo em março 

deste ano, após uma acusação de ter usado caixa dois em sua campanha. No mês seguinte, talvez 

para desviar a atenção de si, ele começou a fazer blitzes em escolas públicas de São Paulo, 

como se fosse um tipo de polícia política, com o celular em punho, ameaçando professores e 

postando nas redes sociais. 

O apelo do Escola Sem Partido é compreensível. Num país onde política é sinônimo de 

sujeira, é de se entender que os pais não queiram que grupos políticos transformem a escola em 

palanque. O irônico é que quem está fazendo isso são partidos como o DEM e o PR, e políticos 

como Holiday e Malta. Eles é que estão invadindo o território sagrado da educação em busca 

de holofotes para seu marketing político. 

https://hundred.org/en/articles/an-introduction-to-the-finnish-way-of-educating
https://www.buzzfeed.com/br/tatianafarah/fernando-holiday-cabos-eleitorais#.atJZgaJoa
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Não é com ações judiciais que se melhora a escola, nem com caça a bruxas: é com 

participação da sociedade e com liberdade para criar num ambiente efervescente de debate e 

diversidade. Esse é o único jeito de fazer com que os alunos se apaixonem por aprender. Miguel 

Nagib tem todo o direito de não concordar com o professor de história da filha dele. Se ele 

vivesse na Finlândia, não no Brasil, essa discordância teria dado origem a um debate amplo e 

diverso, com a participação dos alunos. Não a uma notificação judicial e a projetos de lei de 

políticos picaretas. 

 

Denis R. Burgierman é jornalista e escreveu livros como “O Fim da Guerra”, sobre políticas 

de drogas, e “Piratas no Fim do Mundo”, sobre a caça às baleias na Antártica. Foi diretor de 

redação de revistas como “Superinteressante” e “Vida Simples”, comandou a curadoria do 

TEDxAmazônia, e fez parte do time que criou o Greg News, primeiro comedy news da TV 

brasileira. 

Escreve quinzenalmente, às quintas-feiras. 

 

Denis R. Burgierman é jornalista e escreveu livros como “O Fim da Guerra”, sobre políticas 

de drogas, e “Piratas no Fim do Mundo”, sobre a caça às baleias na Antártica. É roteirista do 

“Greg News”, foi diretor de redação de revistas como “Superinteressante” e “Vida Simples”, 

e comandou a curadoria do TEDxAmazônia, em 2010. 

 

OS ARTIGOS PUBLICADOS PELOS COLUNISTAS SÃO DE RESPONSABILIDADE 

EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES E NÃO REPRESENTAM AS IDEIAS OU OPINIÕES 

DO NEXO. 

 

Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/colunistas/2017/Escola-sem-

no%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 25 de nov. de 2019. 

 

Anexo 20 

Zorra Total tenta ridicularizar Escola Sem Partido, mas cai no ridículo 
 
Por Rodrigo Constantino [13/11/2017] [13:38] 

A estratégia é antiga e manjada: tratar como paranoia de maluco qualquer denúncia de 

doutrinação esquerdista nas escolas e universidades. Faz tempo que a esquerda não consegue 

debater ideias com liberais e conservadores, restando apenas essas táticas patéticas de “debater” 

com espantalhos, de ridicularizar o adversário ideológico ou de rotular todos de “fascistas” logo 

de um vez. 
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Qualquer pessoa minimamente honesta vai reconhecer que há uma hegemonia de 

esquerda nas escolas e universidades brasileiras. Flávio Gordon explicou o fenômeno muito 

bem em A corrupção da inteligência, que já está indo para sua quinta edição. Não se trata de 

uma questão de opinião, mas de fatos observáveis, e comprovados pelas estatísticas. 

Mesmo nos Estados Unidos o viés esquerdista é enorme, e demonstrado pelo apoio 

maciço dos professores ao Partido Democrata. Em pesquisas, aqueles que assumem ter uma 

visão de mundo “liberal” (para padrões americanos) são sempre muito mais do que os que 

alegam ter uma visão mais conservadora. Não resta a menor dúvida: a academia está tomada 

por esquerdistas. 

No Brasil, são marxistas mesmo, aos montes. E o PSOL e companhia começam a 

praticar lavagem cerebral desde cedo, em crianças novas. Depois, quando chega no mestrado e 

no doutorado, já há um filtro que só permite vermelhos, e basta comparar a quantidade de teses 

sobre pensadores marxistas com aquelas sobre conservadores para não deixar margem a 

dúvidas. Recomendo o podcast Ideias desta semana, que foi justamente sobre o ambiente de 

censura à direita nas universidades: 

[“Ideias #28: A direita brasileira está sob censura nas universidades?” Podcast disponibilizado 

na plataforma soundcloud] 

 

Mas, diante desse quadro inegável de viés esquerdista, o que faz a esquerda? Apresenta 

argumentos? Dados, fatos, estatísticas? Claro que não! Apela para o “Zorra Total”, um 

programa supostamente de humor, que apresentou um esquete sofrível e sem graça do que seria 

a paranoia dos reacionários do Escola Sem Partido. 

No quadro, a professora de matemática que manda Joãozinho dividir igualmente 

morangos é a prova do comunismo em sala de aula, não só pelo “dividir igualmente”, como 

pelos morangos, que são vermelhos (nossa, que engraçado!). Em seguida, um arco-íris 

desenhado prova o viés LGBT, e mais não consegui ver, porque acabou o estoque de Engov em 

casa. 

É essa a visão que a turma quer passar para o público, inclusive com crianças na sala de 

aula do próprio programa. Quem condena a doutrinação esquerdista nas escolas está vendo pelo 

em ovo, fantasmas, comunistas que não existem mais por toda parte, claro. Não há nada 

parecido com doutrinação esquerdista no mundo real, não é mesmo? 

Alguns ainda tentam bancar os “isentões” e admitem, vejam só!, a existência dessa 

doutrinação socialista, mas na mesma proporção que aquela religiosa. Que imparciais, esses 

sujeitos! É por isso que Dom Lourenço de Almeida Prado, e não o comunista Paulo Freire, é o 

“patrono” da educação brasileira, não é mesmo? Ops! 

Negar uma obviedade, qual seja, a existência de um grave problema de doutrinação 

ideológica no ensino brasileiro, é algo que só mesmo a esquerda canalha poderia fazer. Divergir 

sobre como resolver o problema tudo bem, é legítimo, faz parte do jogo, e ninguém é obrigado 

a concordar com a receita do Escola Sem Partido. Mas daí a sequer reconhecer a existência do 

problema vai uma longa distância, aquela que separa as pessoas sérias dos embusteiros que 

querem só continuar doutrinando, cada vez mais cedo… 

 

Rodrigo Constantino 

 

Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/rodrigo-constantino/artigos/zorra-total-

tenta-ridicularizar-escola-sem-partido-mas-cai-no-ridiculo/>. Acesso em: 20 de nov. de 2019. 

 

Anexo 21 

Escola sem partido: a mordaça acadêmica 
 

https://globoplay.globo.com/v/6283417/
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Projeto visa a estabelecer uma lei leviana e hipócrita 
MARCO ANTONIO DA COSTA SABINO 

Atualizado em 17/05/2018 às 16:10 

 

A censura está à espreita. A mais nova ameaça à liberdade de expressão atende por um nome: 

escola sem partido. A denominação pode dar a entender que se trataria de cooptação das salas 

de aulas por partidos políticos, que usurpariam aquele ambiente para disseminar sua ideologia 

e angariar novos quadros ou aderentes. Afinal, seria perfeito usar a autoridade do professor para 

conquistar votos e visões de mundo de um seleto público – os alunos. O problema de partida 

dessa tese é que ela considera ele e ela, os alunos, pessoas passivas e sem pensamento crítico, 

que se colocariam à mercê do proselitismo político oportunista. 

Confesso que nutro certo incômodo por todas as teorias que, em geral, defendem que 

o Estado superpoderoso tem de salvar mentes inocentes e hipossuficientes dos males do mundo 

de plantão, sejam eles o capital, a diversidade ou, simplesmente, o dissenso. É uma 

conveniência autoritária que beira à vulgaridade. Seriam os “protegidos” seres humanos 

incapazes de se defenderem, precisando da tutela do Estado, monopolizador da força e da 

tributação, para desempenhar essa tarefa. Em vez de dotar esses humanos de mecanismos que 

permitam a autodefesa, apropriam-se ou terceirizam esse mister. Em vez de educar, censuram 

A Comissão Especial da Câmara Federal constituída para analisar o projeto de lei 

designado escola sem partido aprovou o texto que, em suma, proíbe o professor e terceiros de 

usarem as expressões “gênero” e “orientação sexual” em sala de aula. Proíbe, também, o 

professor de fazer “(…) propaganda político-partidária em sala de aula”, ou incitar “(…) seus 

alunos a participarem de manifestações, atos públicos e passeatas.” O projeto ainda estabelece 

a obrigatoriedade de afixação de um documento enunciando os “deveres do professor” e, o mais 

incrível, diz que todas as vedações são aplicáveis também a livros e materiais didáticos 

empregados em sala de aula e provas de concurso para docente. 

De modo impressionante, é exatamente o que está ocorrendo no Brasil. Não se trata 

do Afeganistão talibã que atentou contra a vida da menina Malala só porque ela ia à escola, ou 

da Alemanha nazista, que queimava livros em praça pública: é o Brasil, o país que há tempos 

pleiteia maior reconhecimento internacional nas Nações Unidas, que sempre sonhou em liderar 

esforços pela autodeterminação dos povos (e o fez recentemente, com a missão no Haiti) e que, 

em sua Constituição, consagrou como direitos fundamentais a liberdade de expressão 

intelectual e científica, além das liberdades de comunicação, de assembleia, de reunião, de 

filiação político-partidária e a igualdade de gênero. Do ponto de vista exclusivamente jurídico, 

o projeto de lei é inconstitucional. Viola, a um só tempo, todos esses direitos de liberdade 

negativa – aliás, de maneira, insisto, vulgar – de forma que um arremedo como esse não viverá 

por muito tempo na ordem de direito ora observada. O risco não é somente essa espécie de 

pensamento se tornar lei (inconstitucional). O risco é outro, e talvez seja ligado ao que 

efetivamente pretendem os defensores da ideia. 

A escola sempre incomodou. Na PUC de São Paulo, é famoso e emblemático o 

episódio da invasão do campus da Rua Monte Alegre pela polícia nos tempos da ditadura, 

completados quarenta anos daquela triste, conquanto simbólica noite de setembro de 1977. 

Durante esse mesmo nefasto período, era normal a inclusão da soturna figura do censor dentro 

da sala, da censura ao conteúdo de livros e textos e, até mesmo, alega-se, a criação das 

disciplinas de Educação Moral e Cívica e Ordem Social e Política Brasileira, a OSPB (criadas 

e obrigatórias pelo Decreto-lei nº 869/69). Não, o escola sem partido não traz nada de novo; ao 

invés, traz a velha e desgastada, porém intrépida e atrevida censura. 

Escola sem partido é o retrato de uma sociedade polarizada e dividida. Não 

fragmentada, mas dividida, representada mais ou menos pela seguinte ordem de pensamentos: 

a mim só me interessa conhecer o que me é simpático. Não tolero o desacordo, a discordância, 

o pensamento diverso ao meu. Tudo o que não é meu é imprestável e deve ser relegado ao 
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esquecimento. Só o que é meu é a verdade, e todos os demais merecem saber essa verdade. 

Salvá-los-ei, destarte. A ideologia materializada em projeto de lei é tão perniciosa que ela 

atende os interesses de quem se coloca, em outras oportunidades, em lados diametralmente 

opostos. A Bancada Evangélica da Câmara foi a grande responsável pela aprovação do texto, 

mas o Movimento Brasil Livre também o apoia, tanto quanto setores dos mais variados matizes, 

cada um defendendo seu próprio interesse, o projeto atendendo a todos. Ele anda na linha do 

decreto paulistano que, em 2016, proibiu os taxistas de abordarem com seus passageiros 

assuntos “polêmicos” como religião, futebol e política (na época, escrevi para o blog do Global 

Freedom of Expression da Universidade de Columbia sobre o assunto[1]) – felizmente, a 

Prefeitura voltou atrás. Voltará atrás também a Câmara? Impedirá ela que prossiga essa 

sandice? 

O projeto visa a estabelecer uma lei leviana e hipócrita. Leviana porque não é possível 

que congressistas, com suas tão bem preparadas assessorias, não saibam da flagrante 

inconstitucionalidade – é dizer, é grande a possibilidade de se tratar de estratégia eleitoreira, 

uma prestação de contas aos votantes que comungam desse tacanho pensamento; hipócrita 

porque tal lei jamais seria executável, é dizer, nunca atingiria os fins a que se presta – e isso por 

inúmeros motivos. 

Primeiro porque os pensamentos e a cognição de alunos e professores não estão 

restritos ao ambiente da sala de aula. Não vivem em Atlântida, enclausurados e incapazes de se 

comunicar com o mundo exterior (que, afinal, está hoje ao alcance de um clique dado mesmo 

do banco escolar). O mundo fora da escola continuará apresentando as mesmas questões e 

dilemas pretensamente baníveis no escola sem partido, é dizer, o escola sem partido não coloca 

ninguém ou nada a salvo daquilo que julga problemático. 

Segundo, pois é pressuposto da escola a liberdade acadêmica. A escola é o território 

que, por excelência, deve ecoar o pensamento. Andou muito mal o Ministério da Educação ao 

impugnar a disciplina de pós-graduação da Universidade de Brasília intitulada “O golpe de 

2015 e o futuro da democracia no Brasil”, porque se alguém defende ter havido golpe naquele 

ano, todos tem que assegurar o direito dessa pessoa sustentar seu ponto de vista, ainda que não 

concordem a respeito. A escola que se posiciona como centro de pesquisa tem por essência 

assegurar a pluralidade de ideias e debates. A escola que não admite certos temas tratados em 

seus bancos deve declarar essas restrições a seus alunos. A instituição de ensino tem liberdade 

de definir sua grade acadêmica, sendo a tutela estatal restrita a assegurar ensino lícito de 

qualidade. O professor, em sala de aula, deve ter a prerrogativa de apresentar aos alunos 

determinado ponto de vista, e os alunos, em contrapartida, tem de saber que nem tudo o que 

fala o professor corresponde à verdade ou a todos os pontos de vista que circundam sobre 

determinado assunto. 

Terceiro, porque apenas quem vive uma realidade paralela acha que é o professor que 

incita alunos a tomar parte de manifestações, ou que são eles fatores determinantes para o 

sucesso de tais empreendimentos. Essas pessoas não devem conhecem internet e redes sociais. 

Quarto, porque afora as publicações, qual seria o método para assegurar o cabal 

cumprimento da lei, fosse ela aprovada? Contratar e disponibilizar um censor por sala de aula, 

que vigiaria o professor e aplicaria sanções caso ele resolvesse falar de Jean Bodin? Isso se 

parece muito com um negro período vivido na recente história deste País. 

A censura embutida no escola sem partido é daquele tipo mais desavergonhado, que 

não faz cerimônia e logo aparece para proibir que ideias sejam disseminadas, pensamentos, 

formulados e a palavra, oral ou escrita, expressada. Essa censura não peca apenas pela qualidade 

própria de si mesma – simplesmente, ser censura –; peca, também porque ataca um território 

ontologicamente livre. Ronald Dworkin tem um texto belíssimo – Wy Academic Freedom? – 

em que discute porque a troca de conhecimento é tão fundamental para o aprimoramento da 

sociedade, e porque o território da sala de aula, da escola, da universidade tem de ser livres. Ali 
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o conhecimento é, ao mesmo tempo, produto e resultado imediato, gerando resultados mediatos 

que são prodigamente experimentados pela sociedade. O escola sem partido espera pautar o 

debate acadêmico? Muito se engana: isso é impossível. O que é, sim, possível, e deve ser 

alertado, é a perigosa porta que ele abre para a censura entrar: ninguém quer um censor em sala 

de aula, um plano pedagógico com livros políticos excluídos, um professor demitido porque 

discutiu The Little Red Schoolbook em sala de aula. 

Eu não acredito em coincidências. Boa parte deste texto foi escrito dentro de um avião, 

por mim dividido com o mais autoritário candidato à Presidência da República. Que 

interessante. Pensei que, graças a Deus, a Constituição é como é, e me permite, sendo professor, 

escrever este texto, ainda contra anseios censórios. Ela, a Constituição, é mais forte que o 

candidato e, melhor, muito mais forte que o escola sem partido. Que professores continuem 

disseminando seu conhecimento livremente em sala de aula. 

 

Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/escola-sem-partido-a-

mordaca-academica-18052018>. Acesso em: 29 de maio de 2018. 

 

Anexo 22 

Leis não são meras pretensões nem são lidas apenas assim 
 

“A legislação proposta pode pretender evitar somente que o professor diga que os alunos devem 

ir em um ato específico ou que o professor diga que os alunos devem participar de atos em 

geral.” 

 
15/07/2018 - 14h45min 

Por Rafael Bittencourt Santos, mestre em filosofia pela UFRGS 

 

O projeto Escola Sem Partido tem como um dos seus objetivos impedir o doutrinamento 

ideológico no Ensino Básico. Contudo, a compreensão vaga do que é “doutrinamento 

ideológico” acaba por torná-lo um projeto que torna juridicamente insegura a profissão docente, 

em especial naquelas áreas que lidam com temas políticos e morais. A falta de clareza a respeito 

do que constitui essa doutrinação levará à arbitrariedade na avaliação da atuação do professor. 

Por exemplo, em uma de suas versões, prevê-se a fixação em sala de aula de um cartaz 

com os deveres dos professores, dentre eles o de não incitar os “seus alunos a participarem de 

manifestações, atos públicos e passeatas”. Pense-se em uma aula cujo objetivo é esclarecer o 

que é política, ampliando a compreensão do termo para além do que chamamos hoje de política 

profissional, aquela feita pelos deputados e senadores. Política envolve, no seu sentido mais 

amplo, a deliberação acerca de como viveremos enquanto uma comunidade. A ação política, 

por sua vez, não tem em seu escopo somente o voto e a discussão na tribuna da Câmara. Quem 

participa da sua associação de bairro age politicamente, bem como quem participa de atos 

públicos. Isso não precisa ser dito para ser percebido. 

Esse esclarecimento é uma incitação à manifestação? Ele pode levar o aluno a se fazer 

mais ativo politicamente, vendo nesse tipo de ação um meio legítimo para a defesa dos seus 

ideais. Em certo sentido, o professor incentivou a sua participação em manifestações e 

passeatas. Todavia, seria absurdo puni-lo pela apresentação de uma noção comum do que é 

política. 

A legislação proposta pode pretender evitar somente que o professor diga que os 

alunos devem ir em um ato específico ou que o professor diga que os alunos devem participar 

de atos em geral. Todavia, leis não são meras pretensões nem são lidas apenas assim. Ficando 

a decisão do que é doutrinamento ao arbítrio de um fiscal ou juiz qualquer, temos a efetivação 
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da censura na escola. Porque, para estabelecê-la, não é preciso chegar à punição de fato, basta 

a sua ameaça presente e forte. 

 

Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/opiniao/noticia/2018/07/leis-nao-sao-meras-

pretensoes-nem-sao-lidas-apenas-assim-cjjhjvu4a0qq301qonjzx7nvq.html>. Acesso em: 18 de 

out. de 2018. 

 

Anexo 23 

Rodrigo Constantino: O ponto não é tirar totalmente a política das escolas e 

universidades 
 
Por Jovem Pan | 29/01/2019 17h32 

 

Principal estrategista do petismo, José Dirceu reconheceu, com todas as letras, que o Escola 

Sem Partido representa a “pior ameaça” para o projeto de poder da esquerda no Brasil. “A pior 

ameaça que nós vamos viver é o Escola Sem Partido. Porque a cultura e a educação é onde 

estão as mentes e os corações”, afirmou numa palestra disponível nas redes sociais. 

Em sua coluna desta segunda, Antonio Gois atacou o Escola Sem Partido e defendeu 

a política na escola: 

“Uma pesquisa Datafolha divulgada há duas semanas mostrou que sete em cada dez 

brasileiros concordam que assuntos políticos devem ser tema de aula nas escolas. A 

identificação de Jair Bolsonaro com as pautas do Escola Sem Partido gerou receio de que sua 

eleição levasse esses temas a serem evitados por professores, ou até mesmo proibidos. A boa 

notícia é que, mesmo entre eleitores declarados do Presidente, a ampla maioria (71%) concorda 

que a Política tem que estar na escola. A questão é como fazer isso”. 

Sim, claro que essa é a questão, e é exatamente o motivo pelo qual existe o projeto 

Escola Sem Partido. Hoje o que vemos é a doutrinação ideológica no lugar do ensino, em vez 

de um ambiente realmente plural de ideias, em que o aluno tem acesso ao contraditório. No 

mais, debater temas conjunturais políticos pode ser apenas uma fuga para professores 

preguiçosos ou incompetentes: é mais fácil ter uma conversa de botequim do que ensinar 

matemática, línguas ou ciência. 

Heather Mac Donald, uma conservadora secular americana e autora do livro War on 

Cops, acaba de lançar The Diversity Delusion, em que mostra como a ideologia “progressista” 

tem corrompido as universidades e desestabilizado a cultura. A esquerda radical sabe muito 

bem o que faz ao perverter o ensino e transformar as salas de aula em puxadinhos dos seus 

diretórios partidários. As “artes liberais” surgiram para ensinar o indivíduo a pensar, transmitir 

cultura clássica, mante-lo imerso por alguns anos na busca pelo conhecimento do que há de 

mais elevado no saber humano. A esquerda pretende substituir isso por uma mesa de bar, na 

melhor das hipóteses, ou num processo cruel de doutrinação ideológica, na mais provável delas. 

O ponto não é tirar totalmente a política das escolas e universidades, e sim impedir que 

elas se tornem instrumentos de um partido único com visão bastante limitada sobre o que seja 

educação. Escola Sem Partido já! 

 

Disponível em: <https://jovempan.uol.com.br/opiniao-jovem-pan/comentaristas/rodrigo-

constantino/rodrigo-constantino-o-ponto-nao-e-tirar-totalmente-a-politica-das-escolas-e-

universidades.html>. Acesso em: 03 de fev. de 2019. 

 

Anexo 24 

O pesadelo de Paulo Freire 
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Que a neutralidade não existe é um fato. A questão é saber que atitude devemos tomar diante 

desse fato 
Por Miguel Nagib 

[03/02/2019] [23:01] 

 

Conta-se que, durante o exílio, Paulo Freire teria tido um pesadelo cuja lembrança o atormentou 

até o fim dos seus dias. Sonhou que estava numa sala de cirurgia, pronto para ser operado. Viu, 

então, a seu lado, um homem que parecia haver saído de um chiqueiro, sujo dos pés à cabeça, 

segurando um bisturi. 

“Quem é o senhor?”, perguntou o futuro Patrono da Educação Brasileira. 

“Sou o médico que vai operá-lo”, disse o homem. 

“Mas o senhor está imundo, suas mãos estão imundas, o bisturi está imundo. O senhor 

não vai nem se lavar?” 

E o médico respondeu, enquanto riscava a barriga do paciente com o bisturi: 

“Lamento, sr. Paulo, seria inútil. Não existe ambiente que seja livre de contaminação”. 

Justificar a doutrinação pela inexistência da neutralidade é como tentar justificar o 

roubo pela existência da cobiça 

Se o leitor já passou pela desagradável experiência de se dirigir à escola de um filho 

para reclamar do professor de Geografia que usa suas aulas para demonizar o agronegócio e 

glamourizar o MST; ou do professor de História que não perde uma oportunidade de falar do 

“golpe de 2016”; ou da professora de Português que obriga os alunos a ler artigos tendenciosos 

sobre gênero e feminismo, é muito provável que tenha recebido a seguinte resposta: “Ô, 

pai/mãe, não existe neutralidade!” 

“Não existe neutralidade” é o salvo-conduto do professor-militante; a escusa padrão 

para justificar a pregação ideológica e a propaganda político-partidária em sala de aula. 

De fato, se não existe neutralidade, não só não é possível exigir do professor que seja 

neutro, como é inútil fazê-lo, já que ele nunca o será. O que mais um militante disfarçado de 

professor precisaria escutar para ceder à â€ ’ humana â€ ’ tentação de fazer a cabeça dos alunos? 

A dose de má-fé embutida nesse raciocínio é gigantesca. O fato de o conhecimento ser 

vulnerável à distorção ideológica deveria servir de alerta para que os professores adotassem as 

precauções necessárias para reduzir a contaminação. Em vez disso, os militantes o utilizam para 

justificar a doutrinação. 

Ora, que a neutralidade não existe, isto é apenas um fato. A questão é saber que atitude 

devemos tomar diante desse fato. 

Devemos relaxar e dar livre curso às nossas paixões, preferências, inclinações e 

preconceitos? Ou devemos fazer um esforço sincero para controlar e diminuir, tanto quanto 

possível, a influência desses fatores? Devemos aproveitar que os alunos estão ali, à nossa 

disposição, sem poder sair da sala, sob a nossa autoridade, dependendo da nossa avaliação, 

obrigados a nos escutar, a ler o que os mandamos ler e a estudar o que os mandamos estudar, 

para fagocitá-los ideologicamente, para que abracem nossas causas e votem nos nossos 

candidatos? Ou devemos fazer o possível para respeitar sua liberdade de consciência e de 

crença, e auxiliá-los de forma desinteressada na busca do conhecimento? 

Como se vê, a questão não se situa na esfera do ser, mas na do dever ser. Não é um 

problema epistemológico, mas ético e jurídico. Justificar a doutrinação pela inexistência da 

neutralidade é como tentar justificar o roubo pela existência da cobiça. 

Pode ser impossível eliminar totalmente a influência do fator ideológico; mas fazer um 

esforço metódico para reduzir e controlar essa influência é perfeitamente possível. Um cidadão 

comum não está obrigado a empreender tal esforço, mas um professor está; assim como um 

cirurgião, mesmo sabendo ou acreditando que não existe ambiente cirúrgico livre de 

contaminação, está obrigado a fazer uma assepsia rigorosa antes de abrir a barriga de um 

paciente. 
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Miguel Nagib é advogado e fundador do Escola sem Partido. 

 

Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/o-pesadelo-de-paulo-

freire-684gfyjqjonvgecgbalyx386u/>. Acesso em: 10 de dez. de 2019. 

 

Anexo 25 

Escola sem Partido, terrivelmente inconstitucional 
 
Por Luiz Claudio Romanelli [20/09/2019] [19:00] 

 

“Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade 

de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por 

quaisquer meios e independentemente de fronteiras”, diz o artigo 19 da Declaração dos Direitos 

Humanos. O dia 16 de setembro de 2019 ficará marcado como um dia histórico na Assembleia 

Legislativa do Paraná. Por 27 votos contrários e 21 a favor, o plenário derrotou o projeto da 

Escola sem Partido. Foi uma decisão acertada, porque o projeto é terrivelmente inconstitucional 

e ilegal. 

Entre outras deturpações, o projeto previa que cartazes fossem colocados nas escolas 

públicas e privadas do Paraná, determinando limites que não poderiam ser ultrapassados pelos 

educadores para evitar o doutrinamento ideológico por parte de professores em salas de aula. 

Uma proposta obscurantista e retrógrada, digno de um Estado de exceção. 

Desde que o projeto de lei foi apresentado, fui um firme opositor da proposta. Como 

deputado, defendo a Constituição e o projeto é flagrantemente inconstitucional. A Constituição 

Federal estabelece, em seu artigo 22, que é competência privativa da União dispor sobre 

diretrizes e bases da educação nacional. A liberdade de ensinar e o pluralismo de ideais 

constituem diretrizes para a organização da educação impostas pela própria Constituição. 

Compete exclusivamente à União dispor a seu respeito. O estado não pode nem sequer 

pretender complementar essa norma, deve se abster de legislar sobre o assunto. 

A proposta contraria princípios legais, políticos e pedagógicos que orientam a política 

educacional brasileira, que no processo de consolidação da democracia apontam para 

autonomia dos sistemas de ensino na elaboração dos projetos político-pedagógicos, a liberdade 

de ensinar e aprender, o pluralismo de ideais e concepções pedagógicas, a gestão democrática 

da escola, a valorização da diversidade humana e a inclusão escolar. 

O cerceamento do exercício docente fere a Constituição ao restringir o papel do 

professor, estabelecer censura a determinados conteúdos e materiais didáticos, além de proibir 

o livre debate no ambiente escolar. Seria um enorme retrocesso se tivesse sido aprovado. 

Instituições como o Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Paraná (OAB-

PR), o Ministério Público Estadual e o Conselho Estadual de Educação também se 

manifestaram publicamente contra a proposta. Foram unânimes em rejeitar a 

constitucionalidade do projeto, que fere a liberdade de ensino. Além disso, o Supremo Tribunal 

Federal já decidiu pela inconstitucionalidade em todas as ações diretas contra projetos similares 

a esse. Foram suspensas as aplicações desse tipo de lei. 

Pesquisei na Ouvidoria da Secretaria de Estado da Educação os atendimentos realizados 

referentes ao tema “doutrinação”. No Paraná temos 2.143 escolas, 35 mil turmas, 100 mil 

professores e aproximadamente 1 milhão de alunos. Somente neste ano letivo já foram 

ministrados 22 milhões de aulas. De fevereiro a agosto deste ano, a Ouvidoria recebeu 15.690 

registros de reclamações. E quantas foram as queixas sobre “doutrinação”? Trinta e quatro 

queixas, ou 0,0001%. É um porcentual absolutamente irrisório e que comprova que o ambiente 

escolar no Paraná não é de doutrinação ou permissividade. 
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A escola é, por natureza, um ambiente essencialmente político, assim como todas as 

nossas relações também são políticas. Não é um espaço da doutrinação política e nem religiosa. 

A escola é laica, e é também política. Não é política partidária. É um espaço para a disseminação 

do pensamento crítico. Os deputados estaduais do Paraná reconheceram que o ambiente escolar 

do Paraná é um espaço de amor, de respeito, de acolhimento, de reconhecimento das diferenças, 

um ambiente absolutamente plural de pensamento e liberdade. 

 

Luiz Cláudio Romanelli, advogado e especialista em Gestão Urbana, ex-secretário da 

Habitação, ex-presidente da Cohapar, e ex-secretário do Trabalho, é deputado estadual pelo 

PSB. 

 

Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/escola-sem-partido-

terrivelmente-inconstitucional/>. Acesso em: 18 de jan. de 2020. 

 

Anexo 26 

Escola sem Partido: o avesso do avesso 
 
Por Central Press 

17/04/2020 

 

Daniel Medeiros* 

 

Há algum tempo, o termo “doutrinação” passou a ser empregado como uma disposição capaz 

de permitir o poder público a intervir na prática docente. Um professor ou professora não 

poderia, de acordo com essa abordagem, expressar ideias políticas, ideológicas, morais ou 

religiosas que contrariassem os interesses dos pais e fossem capazes de induzir as crianças e os 

jovens a comportamentos e atitudes reprováveis. Sugeriu-se, inclusive, que cartazes fossem 

fixados nas portas das salas de aula com essas proibições e os alunos e alunas foram estimulados 

a denunciar os professores que transgredissem esses novos cânones do ensino. 

O parágrafo acima poderia ilustrar o roteiro de algum filme distópico, como 1984. Mas 

não. Ele existe e agora o Supremo Tribunal Federal vai finalmente se posicionar a respeito da 

constitucionalidade dessa proposição que já foi objeto de projetos de leis municipais e estaduais 

por todo o Brasil. No Congresso Nacional também tramita um projeto semelhante, mas ainda 

não foi votado. 

A Constituição brasileira de 1988 é clara quando identifica como um direito 

fundamental a liberdade de pensamento e de expressão de atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação. Isso já deveria bastar. Mas há ainda outra questão subjacente que 

merece uma rápida reflexão: os defensores da chamada “escola sem partido” defendem um 

ensino fundamentado na “neutralidade” ideológica e no respeito às escolhas da família. Ora, o 

próprio conceito de família não é neutro. Igualmente o de escolha. Para não irmos longe: onde 

reside a neutralidade? Na História, há uma narrativa absoluta? Na Filosofia, um autor supremo? 

Na Geografia, um modelo único de propriedade, de desenvolvimento urbano, de disposição 

espacial? Na Sociologia, uma só forma de organização da sociedade? 

Por isso, em um Estado Democrático de Direito não se pode falar em doutrinação 

quando há manifestação das diversas formas de ver e compreender o mundo; quando se 

apresenta as diversas correntes de pensamento e as diversas tensões entre os defensores de cada 

uma delas; não há doutrinação quando se detalha os diversos aspectos de um modelo político, 

ou um sistema de ideias; não se doutrina quando se explica como as diversas instituições 

surgiram e como elas se modificam ao longo do tempo. Não se doutrina quando lembramos aos 

jovens que não há um certo e um errado moral absoluto, mas que as atitudes devem se 

conformar aos contextos e os contextos são espaciais e temporais, portanto, dinâmicos. E que 
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ao mesmo tempo que há os defensores de valores universais, há os que sustentam a importância 

dos costumes e culturas locais. E essas tensões são válidas e respeitadas em um ambiente 

democrático. 

Lógico que a variedade incomoda aos que têm certeza (e não esqueçamos: o contrário 

da verdade não é a mentira, mas a certeza). A mudança é quase sempre vista como decadência 

e a multiplicidade como degradação. Daí o desejo de controle e de censura. Essa tendência se 

torna ainda mais complicada quando se soma a uma visão nostálgica de um passado inexistente, 

no qual os valores eram respeitados e as verdades cristalinas. Daí vem o desejo de evitar que os 

jovens se encontrem com as possibilidades de escolhas que só a diversidade permite. E essa 

possibilidade de escolha é o cerne desse debate que caberá agora à Corte suprema decidir. 

Doutrinar é tolher a possibilidade de escolher, apontando um caminho único para trilhar. 

Ficará fácil perceber quem quer doutrinar. Uma escola democrática é partilhada, é 

múltipla, é a celebração das diferenças e dos projetos democraticamente assumidos em comum, 

pelo debate e pelo consenso. Um escola sem partido não tem nada disso, mas sim uma visão 

monocromática em nome de uma certeza moralmente assumida. Por isso, a escola sem partido 

simpatiza com as escolas disciplinadoras, como a última invenção, as chamadas escolas cívico 

militares. Lugar para obedecer não é um lugar de aprendizado. Exceto aquilo que se quer que 

se aprenda. Ou seja: o projeto Escola sem Partido é um projeto de doutrinação de jovens. 

Exatamente o que ele afirma negar, em um loop infinito. 

 

* Daniel Medeiros é doutor em Educação Histórica e professor no Curso Positivo. 

 

Disponível em: <https://paranashop.com.br/2020/04/escola-sem-partido-o-avesso-do-

avesso/>. Acesso em: 18 de abr. de 2020. 

 

Anexo 27 

Ocorrências a partir das quais foram levantados os dados para elaboração dos gráficos 

no Capítulo 1 

 

2013.07.09 MG: universidade causa polêmica com curso para difundir o comunismo. 

Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/educacao/mg-universidade-causa-

polemica-com-curso-para-difundir-o-

comunismo,24d2084d353cf310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>. Acesso em: 13 nov. 

2019. 

2014.07.19 Dinheiro não compra educação de qualidade. Disponível em: 

<https://www.jornalopcao.com.br/reportagens/dinheiro-nao-compra-educacao-de-qualidade-

10516/>. Acesso em: 13 nov. 2019. 

2014.08.27 ONG acusa “dominação de esquerda” nas salas de aula. Disponível em: 

<https://www.terra.com.br/noticias/educacao/ong-acusa-dominacao-de-esquerda-nas-salas-

de-aula,f40c26582a718410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>. Acesso em: 13 nov. 2019. 

2014.09.18 Deputado propõe criação do Programa Escola Sem Partido em Goiás. Disponível 

em: <https://www.jornalopcao.com.br/ultimas-noticias/deputado-propoe-criacao-programa-

escola-sem-partido-em-goias-15509/>. Acesso em: 13 nov. 2019. 

2015.06.24 Polêmica sobre questões de gênero domina debate sobre planos para educação. 

Disponível em: 

<https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/06/24/interna_politica,661238/polemica-

no-banco-da-escola.shtml>. Acesso em: 13 nov. 2019. 



288 

 

2015.07.15 5 exemplos de como a doutrinação ideológica atua na educação brasileira. 

Disponível em: <https://administradores.com.br/noticias/5-exemplos-de-como-a-doutrinacao-

ideologica-atua-na-educacao-brasileira>. Acesso em: 13 nov. 2019. 

2015.07.27 Projeto conservador busca criminalizar doutrinação ideológica em escolas. 

Disponível em: <https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2015-07-27/projeto-de-ala-

conservadora-busca-criminalizar-doutrinacao-ideologica-em-escolas.html>. Acesso em: 13 

nov. 2019. 

2015.09.08 Prefeitura de Goiânia cobra conhecimento dos seus alunos em Ideologia de Gênero. 

Disponível em: <https://www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/imprensa/prefeitura-de-

goiania-cobra-conhecimento-dos-seus-alunos-em-ideologia-de-genero-45017/>. Acesso em: 

13 nov. 2019. 

2015.09.25 Ideologia de gênero provoca bate-boca na Câmara de Belo Horizonte. Disponível 

em: 

<https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/09/25/interna_politica,691830/ideologia-
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