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RESUMO: O presente artigo busca analisar como as concepções que 
fundamentam os movimentos Escola sem Partido e o Movimento Educação 
Democrática atuam na promoção e proteção dos Direitos Humanos no Brasil, 
colocando em disputa a liberdade de expressão em sala de aula. O primeiro 
movimento, iniciado em 2004, deu origem a vários projetos de lei propondo a 
criação, no sistema de ensino brasileiro, de um programa que visa coibir “o abuso 
da liberdade de ensinar”: o Programa Escola sem Partido (ESP). O segundo 
movimento, criado em 2017, se institucionaliza como contraponto ao ESP, 
divergindo de suas propostas e defendendo uma concepção de Educação 
Democrática. Os discursos que perpassam esses movimentos são aqui 
analisados a partir dos textos apresentados em dois projetos de lei que tramitam 
em âmbito nacional e representam estes movimentos, respectivamente: o PL 
246/2019 (que institui o ESP), e o PL 502/2019 (Escola sem Mordaça). 
Recorrendo a fundamentos da Análise do Discurso, busca-se evidenciar como 
as proibições impostas aos docentes, no projeto ESP, cerceiam a liberdade 
destes sujeitos e autonomia pedagógica das escolas, comprometendo a 
implementação das diretrizes curriculares vigentes no Brasil e de conteúdos 
voltados para o respeito à diversidade, em especial os temas transversais. 
Acusados de “doutrinação ideológica”, os professores ficariam proibidos de 
manifestarem posicionamentos que “desrespeitem” as convicções do aluno e de 
sua família, ideia que permeia o projeto ESP e outros projetos de lei similares. 
Aos estudantes caberia o papel de denunciar tais práticas de “doutrinação”, 
estando previstas “punições” para os profissionais da educação. Estes projetos 
inserem-se num contexto marcado pelo ataque aos Direitos Humanos, por parte 
de setores conservadores e religiosos da sociedade brasileira, valendo-se de 
instrumentos jurídicos que, embora ainda em tramitação no âmbito legislativo, já 
impactam o currículo e as relações estabelecidas no espaço escolar. Por outro 
lado, um movimento de resistência se organiza para defender os princípios de 
liberdade e cidadania estabelecidos pelas convenções sobre os Direitos 
Humanos e ratificados na lei maior da educação brasileira, a LDBEN (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional). As tensões que marcam este 
contexto são igualmente objeto de análise. Diante da análise realizada, 
evidencia-se que os docentes, em especial os professores de história, tornaram-
se alvos privilegiados de um discurso que, sob o pretexto de garantir a 
“imparcialidade” no ensino, restringe liberdades, censura conteúdos, livros 
didáticos e currículos escolares. 
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