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Simpósio: DIREITO CONSTITUCIONAL E FILOSOFIA POLÍTICA 

 

RESUMO: A promulgação da Constituição brasileira de 1988 visou romper com o 

autoritarismo do momento político vivido sob a vigência da carta política do período de 

ditadura militar que o país vivenciou desde o golpe de 1964. Com o intuito de superar os 

tempos em que a liberdade (enquanto gênero) foi tão violada, a atual Constituição brasileira 

(art. 206, II e III) disciplinou os princípios da liberdade de ensino (espécie), do pluralismo de 

ideias e concepções pedagógicas. Fundada nos valores da liberdade e na valorização do 

professor, tal como acontece na Noruega (segundo o índice de educação do relatório de 

desenvolvimento da ONU de 2015, o país com o melhor nível educacional do mundo), a 

estabilidade econômica advinda de um modelo educacional cuja prioridade é libertar o 

indivíduo dos seus próprios preconceitos é capaz de transformar substancialmente a realidade 

social de um país. Observa-se, portanto, que existe uma intrínseca correlação entre a liberdade 

educacional e o desenvolvimento social de um Estado. Todavia, distante do Direito e, ao que 

parece, motivado por uma ordem moral cristã conservadora e que despreza o fundamento 

constitucional (art. 1º, V) do pluralismo político-democrático, um movimento ideológico 

reacionário brasileiro propôs o projeto de lei nº 867/15 (denominado Escola sem Partido) com 

intuito de impor restrições ao que o professor poderia ensinar em ambiente acadêmico. Os 

simpatizantes do projeto de lei alegam que a liberdade do professor em sala de aula deveria 

ser restringida, pois o interesse de alguns docentes não se materializaria na instrução de 

cidadãos, mas se voltaria à formação de militância político-ideológica de partidos de 

esquerda. Como se sabe, a Constituição brasileira (art. 3, IV) e a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (art. 2º) já prevêem limitações à liberdade de expressão e de cátedra. Então 

qual seria o fundamento jurídico utilizado para aprovar esse projeto de lei? Sendo o Brasil um 

país em que os profissionais da educação, em regra, não são valorizados e/ou devidamente 

reconhecidos pelo trabalho que realizam, quais seriam as consequências decorrentes da 

aprovação de um projeto como esse? No passado, ideologias escusas, cerceando liberdades 

individuais, utilizaram-se da legalidade para tentar legitimar práticas discriminatórias, e até 

mesmo sanguinárias, que deixaram marcas até os dias atuais. Se uma proposta com esse viés 

for aprovada no parlamento brasileiro, além de claramente afrontar as liberdades de expressão 

e de ensino (art. 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos) representa inegável 

retrocesso social.  
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