
PROJETO ESCOLA SEM PARTIDO: UM MODELO DE EDUCAÇÃO 

PARA A OPRESSÃO 
 

Giovanna da Silva Ciolette 

Graduando 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

giovannaclt.97@gmail.com 

 

 

Simpósio: DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA 

 

RESUMO: O trabalho tem como objetivo analisar o Projeto de Lei n. 193/2016 e o 

movimento criado em 2004 denominado “Programa Escola sem Partido”. Este projeto é uma 

falsa dictomia que proíbe o debate aberto em sala de aula, embasando seu discurso na 

aplicação de um ensino politicamente, ideologicamente e religiosamente neutro, visando o 

suposto pluralismo de ideias. Segundo seus autores, o professor sópoderáministrara matéria 

de maneira abstrata, sem adentrar na análise da realidade que permeia a questão apresentada, 

sob o risco de contaminar o livre pensamento dos alunos e responder pela prática de crime de 

“assédio ideológico”. O Projeto Escola Sem Partido vivifica a critica de John Dewey sobre a 

condenação da autoridade do professor e a perigosa ideia de que o ser humano imaturo não 

precisa de direção externa para alcançar a liberdade e construir seu pensamento. Diante disso, 

o trabalho, utilizando dos ensinamentos da Sociologia, da Educação e do Direito e levando em 

consideração os objetivos que devem ser buscados pela Educação em um Estado Democrático 

de Direito, questiona o grave retrocesso representado pela referida proposta frente à grandes 

conquistas histórico-sociais de uma sociedade democrática. Nesse sentido, evidencia-se a 

latente violação aos Direitos Humanos que representa a incontestável inconstitucionalidade e 

o evidente movimento de cunho politico conservador que desafiam a eficácia do processo 

educacional, cujo conteúdo programático envolve justamente apresentar e debater as mais 

diversas correntes filosóficas e suas ideias iluministas, liberais, comunistas, bem como dos 

pensamentos que embasaram regimes absolutistas e que contribuírampara a formação da 

população nas últimas décadas. Em uma perspectiva sócio-histórico-político-cultural, 

defende-se que o projeto fomentará a formação de uma juventudeapolítica, sem capacidade de 

aprender a conviver com as diferenças característicasde uma sociedade livre-pensante, sem 

reflexão crítica e plural, em desconformidade com o que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação. Logo, para que se evite a formação de analfabetos críticos, desprovidos de 

liberdade de expressão e altamente reprimidos por uma cultura opressora e autoritária, é 

necessário demonstrar a inadmissibilidade do programa Escola Sem Partido dentro de um 

Estado Democrático de Direito.  
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