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RESUMO 

  

  

DUTRA, Mariana Tsuchida Zanfra. O Movimento Escola Sem Partido e suas 
repercussões na Educação Profissional e Tecnológica.n2017. 44 f. Trabalho de 
Conclusão (Curso de Pós-Graduação lato sensu em Formação Pedagógica para a 
Docência na Educação Profissional e Tecnológica) – Instituto Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis/SC, 2017.  

  

  

O presente trabalho se ocupa em analisar o processo hegemônico presente na 

educação brasileira e a repercussão do Movimento Escola Sem Partido na Educação 

Profissional e Tecnológica. Por meio da pesquisa bibliográfica qualitativa foi possível 

compreender esse Movimento como uma das estratégias de controle disseminado por 

meio das redes sociais. Nele, há um discurso conservador e todo um interesse de se 

perpetuar o status quo que está sendo questionado por poucos: professores e autores 

que defendem um ensino que ameaça, porque problematiza, e que conscientiza e 

liberta, numa concepção de educação integradora.  

  

  

Palavras-chave: Movimento Escola Sem Partido. Educação Tecnológica. Escola 
Unitária. Hegemonia.  
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RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA  

  

ZANFRA, Mariana Tsuchida Zanfra Dutra. The Movement School With No Party and 
its repercussions on Professional and Technological Education. 44 f. Conclusion Work 
(Postgraduate Course lato sensu in Pedagogical Training for Teaching in Professional 
and Technological Education) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 
2017.   

  

  

The present work analyzed the hegemonic process found in the Brazilian 

education and the repercussion of the “School With No Party” (Escola Sem Partido) 

Movement in the Vocational and Technological Education (Educação Profissional e 

Tecnológica). Through qualitative bibliographic research it was possible to see this 

Movement as one of the control strategies widespread by social network. There is a 

conservative discourse in it, as well as the interest of perpetuating the status quo that 

is being questioned: teachers and authors that defend an education that intimidates 

because it problematizes, raises awareness and emancipates, in a concept of inclusive 

education.  

  

Key Words: School With No Party. Technological Education. School Unitary.  

Hegemony.  
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 1  INTRODUÇÃO  

  

O presente trabalho traz percepções acerca do processo hegemônico presente 

para se manter o controle pela educação desde o início da história brasileira.  

Através da revisão bibliográfica é possível refletir de que forma a classe 

dominante se apropria de todos os meios possíveis: manipula e cria instrumentos de 

hegemonia para controlar as políticas e a dualidade da educação brasileira; e utiliza 

forças para vigiar e punir professores que tenham na sua prática a educação 

libertadora.  

As redes sociais são um exemplo trazido como meio apropriado para se manter 

o controle social. Destas surgiu o Movimento em debate na atualidade, o Escola Sem 

Partido, que ataca a escola como despertadora de consciência crítica e propõe a lei 

contra o abuso da liberdade de ensinar, pregando “o fim da doutrinação da esquerda”. 

Neste trabalho foi possível debater sobre os discursos e contradições do Movimento 

Escola Sem Partido, cujo entendimento é de ser mais uma manobra utilizada para se 

perpetuar os interesses dominantes e de imposição de ideologias desta classe.  

Ao final, debate-se sobre a proposta da educação unitária, que pressupõe o direito de 

todos aos conhecimentos historicamente construídos, à cultura, às mediações 

necessárias para trabalhar e produzir a existência, a riqueza social, e a realização de 

escolhas.  

  

1.1 Tema e Problema  

  

O tema da pesquisa é reflexo de um debate atual a respeito do Movimento 

Escola Sem Partido. Este tem atuado de forma a incentivar o questionamento, a vigia 

e a punição de professores que atuam com base em concepções que divergem da 

educação bancária. Diante disso a pergunta da pesquisa é: quais as repercussões do 

Movimento Escola Sem Partido na Educação Profissional e Tecnológica?  

  

1.2 Objetivos  

  

1.2.1 Objetivo Geral  
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Analisar o processo hegemônico dominante presente na educação brasileira, 

enfatizando a atuação do Movimento Escola Sem Partido na Educação Profissional e 

Tecnológica.  

  

1.2.2 Objetivos Específicos  

  

Contextualizar a Educação Profissional e Tecnológica na história da educação 

brasileira;  

Apresentar e dialogar a respeito da educação segundo concepções de autores 

que defendem a formação humanizada, crítica e emancipatória;  

Debater a respeito do processo hegemônico dominante presente na educação  

brasileira;  

Contextualizar a atuação do Movimento Escola Sem Partido;  

Discutir sobre a notificação proposta pelo Movimento Escola Sem Partido e a 

falta de autonomia do professor;  

  

1.3 Procedimentos metodológicos  

  

Pesquisa é entendida como a construção de conhecimento, em que se realiza 

uma investigação planejada e desenvolvida de acordo com as normas estabelecidas 

pela metodologia da pesquisa.  

A metodologia da pesquisa consiste em identificar os caminhos usados para o 

desenvolvimento da pesquisa. É a explicação detalhada e exata de toda ação 

desenvolvida no método do trabalho de pesquisa. É através da metodologia que o 

pesquisador escolhe os métodos. Conforme Pasold (2005), é a “[...] forma lógico 

comportamental investigatória na qual se baseia o pesquisador para buscar os 

resultados que pretende alcançar”. (p. 103).  

Existem cinco tipos de métodos, segundo Pasold (2005): dedutivo, indutivo, 

dialético, comparativo e sistêmico. O da pesquisa em questão é o dedutivo.  

O Método dedutivo é aquele que parte do geral, descendo-se ao particular. Gil  
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(1999, p. 9) explica que “[...] é o método que parte de princípios reconhecidos como 

verdadeiros e indiscutíveis e possibilita chegar a conclusões de maneira puramente 

formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica”.  

O planejamento de uma pesquisa, conforme Gil (1999) depende do problema a 

ser investigado, da sua natureza, da situação espaço-temporal, quanto à natureza e 

nível de conhecimento do investigador. Após análise das especificidades, determinou-

se que a pesquisa, conforme seus objetivos, pode ser classificada como pesquisa 

exploratória. Esse tipo de pesquisa, segundo Santos (2004), proporciona uma primeira 

aproximação do pesquisador com o tema e busca criar mais familiaridade com um 

fato, um fenômeno ou um processo. É frequentemente realizada na forma de 

levantamento bibliográfico e entrevistas com especialistas da área. Esta pesquisa é 

realizada através de levantamento bibliográfico.  

A pesquisa bibliográfica, de acordo com Fonseca (2002) apud Gerhardt & 

Silveira (2009, p. 37):  

  

[…] é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, 

páginas de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa 

bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre 

o assunto. Existem, porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente 
na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o 

objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema 

a respeito do qual se procura a resposta.  

  

Quanto a natureza da pesquisa, conforme a abordagem do problema, pode ser 

classificada como pesquisa qualitativa, considerando que não se utiliza de dados 

estatísticos como base para análise do problema e que seu resultado terá uma relação 

que não é traduzida em números. Segundo Teixeira (2009), esta abordagem 

metodológica é frequentemente utilizada na área educacional, e apresenta as 

seguintes características: (a) o pesquisador observa os fatos sob a ótica de alguém; 

(b) a pesquisa busca uma profunda compreensão do contexto da situação; (c) a 

pesquisa enfatiza o processo dos acontecimentos; (d) o enfoque da pesquisa é mais 

desestruturado, isto é, confere a pesquisa bastante flexibilidade; e (e) a pesquisa 

emprega mais de uma fonte de dados.  

Na tentativa da compreensão do contexto e da interpretação dos autores 

adotados na pesquisa, foi preciso abrir mão da neutralidade para a análise. Conforme 

Flick (2009), pesquisadores qualitativos não agem com neutralidade, na realização da 
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observação ou no incentivo da reflexão nas entrevistas. Flick (2009) identifica a 

pesquisa qualitativa como explicitamente política e difere da pesquisa quantitativa 

incluindo a reflexão do pesquisador na pesquisa. De acordo com o autor (2009, p. 25):  

  

De modo diferente da pesquisa quantitativa, os métodos qualitativos 
consideram a comunicação do pesquisador em campo como parte explícita 

da produção de conhecimento, em vez de simplesmente encará-la como uma 

variável a interferir no processo. A subjetividade do pesquisador, bem como 

daqueles que estão sendo estudados, tornam-se parte do processo de 

pesquisa. As reflexões dos pesquisadores sobre suas próprias atitudes e 

observações em campo, suas impressões, irritações, sentimentos, etc., 
tornam-se dados em si mesmos, constituindo parte de interpretação e são, 

portanto, documentadas em diários de pesquisa ou em protocolos de 

contexto.  
   

Assim, as reflexões realizadas na pesquisa fazem parte do conhecimento 

produzido. Segundo Flick (2009, p. 23), as centrais que orientam a investigação 

qualitativa diferem das da investigação quantitativa da seguinte forma: “Os aspectos 

essenciais da pesquisa qualitativa consistem na escolha adequada de métodos e 

teorias convenientes; no reconhecimento e na análise de diferentes perspectivas; nas 

reflexões dos pesquisadores a respeito de suas pesquisas como parte do processo de 

produção de conhecimento; e na variedade de abordagens e métodos”.  

Flick (2009, p. 76) identifica vários níveis de construção da realidade:  

  

[...] os sujeitos, com a sua visão de um determinado fenômeno constroem 

uma parte da sua realidade; nas conversas e discursos, são interactivamente 

produzidos fenômenos, que igualmente contribuem para a construção da 

realidade; as estruturas de significado latentes e as normas com elas 
relacionadas contribuem para a construção das situações sociais e atividades 

nelas geradas. Consequentemente, a realidade estudada pela investigação 

qualitativa não é dada; é, sim, construída por diversos “atores”: qual deles 

será considerado crucial para essa construção é algo que depende da 

perspectiva teórica assumida no estudo do processo.  
  

Desta forma, os contextos, as leituras de mundo dos teóricos, e os processos 

de interação presentes na sociedade serão considerados nesta pesquisa.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

  

2.1 O Contexto Histórico da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil  

Desde a época do Brasil Colônia a educação sempre fora tratada como 

diferenciada para as diferentes classes. Inicialmente a única classe que tinha acesso 

à educação era a classe alta e apenas com o crescimento industrial e com o fim da 

escravidão surgiu a preocupação de educação para a classe dos desvalidos.  

Maior parte da análise realizada na presente seção é ancorada em Moura 

(2007): até o século XIX não há registros de iniciativas que podem ser consideradas 

como educação profissional, até então apenas filhos da elite tinham acesso à 

educação propedêutica.  

No ano de 1809, por meio de um Decreto do Príncipe Regente, futuro D. João 

VI, fora criado o Colégio das Fábricas. Nos anos seguintes, foram criadas outras 

escolas de educação profissional, como em 1816, a Escola de Belas artes; em 1854, 

a criação de estabelecimentos especiais para menores abandonados; em 1940, dez 

Casas de Educandos e Artífices em capitais brasileiras. Todas numa perspectiva 

assistencialista, onde aprendiam alguns ofícios, como encadernação, carpintaria, 

alfaiataria, sapataria, entre outros.  

No início do século XX houve um esforço público de organização da formação 

profissional, modificando a visão assistencialista para a preparação de operários para 

o exercício profissional.  

Em 1906, o ensino profissional passou a ser atribuição do Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio, mediante a busca de uma política de preparação de 

ofícios dentro destas áreas da economia.  

No ano de 1909, Nilo Peçanha criou a Escola de Aprendizes Artífices 

destinados aos pobres, voltada para o ensino industrial. Foram instaladas 19 delas 

pelo país.  

Na década de 30, a educação brasileira era estruturada de forma dual desde o 

ensino primário. Existiam os cursos rural ou profissional para as crianças da classe 

trabalhadora com duração de 4 anos. Estes alunos não podiam ingressar no ensino 
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superior, pois era acessível apenas aos egressos da 5ª série do ensino ginasial, em 

que apenas os filhos da elite tinham acesso.  

Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. Em 1931, foi 

criado o Conselho Nacional de Educação e fora realizada uma reforma educacional, 

destacando alguns decretos que regulamentaram a organização do ensino secundário 

e do ensino comercial. Neste contexto, iniciou-se o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, que dizia buscar uma escola democrática com oportunidades para 

todos. Porém, o manifesto propunha duas categorias para a educação, distinguindo 

os que pensam e os que executam, conforme: atividades de humanidades e ciências 

(de natureza intelectual) e cursos técnicos (de natureza manual e mecanizada).  

No ano de 1933, aconteceu a V Conferência Nacional de Educação, que 

reforçou a ideia de responsabilidade do Estado com a educação. Assim, em 1934, a 

Constituição Brasileira previu uma política de educação estabelecida como 

competência da União. Também houve uma vinculação de recursos à educação. 

Embora no governo Vargas, em 1937, esta vinculação fora retirada e neste período, 

entretanto, aparece a definição na Constituição, no artigo 129, de “escolas vocacionais 

e pré-vocacionais” aos que não tiverem recursos para a educação privada.  

Esta demanda foi decorrente do processo de industrialização e modernização 

das relações de produção do país, que exigia mão de obra especializada para a 

indústria, como também para o comércio e para a prestação de serviços. Desta forma, 

foram promulgados diversos Decretos para estruturação da educação, conhecidos 

como Leis Orgânicas da Educação Nacional – a Reforma de Capanema. Seguindo 

Moura (2007, p. 9), os principais Decretos foram:  

  

Decreto nº 4.244/42 – Lei Orgânica do Ensino Secundário; Decreto nº 

4.073/42 – Lei Orgânica do Ensino Industrial; Decreto nº 6.141/43 – Lei 
Orgânica do Ensino Comercial; Decreto nº 8.529/46 – Lei Orgânica do Ensino 

Primário; Decreto nº 8.530/46 – Lei Orgânica do Ensino Normal e; Decreto nº  
9.613/46 – Lei Orgânica do Ensino Agrícola. Além disso, o Decreto Lei nº 

4.408/1942 – cria o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, 

que deu origem ao que hoje se conhece ao Sistema “S”.  

  

Desta forma, evidencia-se a importância que a educação passou a ter, mas 

ainda reafirmando a sua dualidade, pois o acesso ao ensino superior permanece por 

meio de processo seletivo composto por conteúdos gerais, o que os filhos da classe 

pobre não tinham acesso.  
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No ano de 1942, foi criado o SENAI, em 1946 o SENAC, e na década seguinte 

os demais do Sistema “S”, revelando o interesse do governo de repassar à iniciativa 

privada a preparação da mão de obra necessária para o mundo do trabalho.  

Em 1961, a primeira LDB (Lei de Diretrizes e Bases) surge em meio aos setores 

populares que pleiteavam a extensão da rede escolar gratuita do primário e secundário 

e da equivalência do ensino médio propedêutico e profissionalizante, com 

possibilidade de transferência de um para o outro e de um Estado que aumenta sua 

aliança com o empresariado.  

No Golpe Militar, no ano de 1964, a educação passou a ser prioritária, entendida 

como “alavancadora do desenvolvimento”, promovendo uma reforma no ano de 1971, 

a Lei nº 5.692/71 – Lei da Reforma de Ensino de 1º e 2º graus, de forma a estruturar 

a educação de nível médio como sendo profissionalizante para todos. Contudo, na 

prática esta lei se restringiu ao âmbito público, pois, as escolas privadas 

permaneceram com seu currículo propedêutico.  

De acordo com Moura (2007, p. 13):  

  
Nos sistemas estaduais de ensino a profissionalização compulsória foi 

amplamente problemática e não foi implantada completamente. Em primeiro 

lugar, porque a concepção curricular que emanava da Lei empobrecia a 

formação geral do estudante em formação da profissionalização instrumental 

para o “mercado de trabalho”, sob a alegação da relação entre a teoria e 
prática para a formação integral do cidadão.  

  

Em vez de ampliar a duração do 2º grau para incluir a formação profissional de 

forma integrada ao conhecimento propedêutico, houve a redução destes 

conhecimentos em favor do instrumental. E nas escolas privadas, a reforma fora 

descartada com a alegação de que o custo seria elevado. E mais uma vez permanece 

a dualidade, pois os conhecimentos gerais eram necessários aos que quisessem 

acessar o ensino superior.  

Com isso, a classe média busca nas escolas privadas a formação para que 

seus filhos pudessem continuar os estudos nos cursos superiores, o que contribui para 

a desvalorização da escola pública e favorece o discurso de que o Estado precisa 

diminuir seus gastos, pois gasta muito com educação, mas não faz bem feito.  

Com a nova LDB, mais uma vez a dualidade entre ensino médio e educação 

profissional permanece. O texto possibilita tanto a articulação como a desarticulação 

entre o ensino médio e o ensino profissionalizante. A educação profissional está num 
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capítulo à parte do capítulo II, destinado à educação básica, dentre ele o ensino médio. 

A educação profissional aparece como modalidade, enquanto que o ensino médio 

como fazendo parte dos níveis (educação básica e ensino superior).  

No ano de 2003 e 2004 houve grandes debates a respeito da relação entre o 

ensino médio e a educação profissional, retomando assim a discussão da educação 

politécnica. Moura (2007) utiliza educação politécnica como sinônimo de educação 

tecnológica, ou seja, uma educação onde o ensino médio é integrado à educação 

profissional, em que supera-se a dualidade entre trabalho manual e trabalho 

intelectual, e entre formação geral e formação técnica. Essa perspectiva adota como 

eixos estruturantes a ciência, a tecnologia, a cultura e o trabalho.  

Assim, no ano de 2004 volta a possibilidade de integração do ensino médio com 

a educação profissional por meio do Decreto 5154/04. Moura (2007) afirma que este 

surge em um momento de crise do ensino médio brasileiro, de falta de sentido e 

identidade, onde apenas 40% da necessidade de vagas são oferecidas. De acordo 

com este autor (p. 20):  

  

Essa falta de sentido/identidade está posta em duas dimensões. Uma relativa 

à sua própria concepção e outra relacionada como deficiente financiamento 

público. Esse problema de financiamento contribui para a falta de qualidade 

do ensino médio, mesmo se essa análise fosse possível abster-se de 
considerar os problemas inerentes à concepção. Evidentemente, esse 

quadro, além de outros aspectos, contribui para que, a cada dia, aumente o 

número de adolescentes excluídos do ensino médio na faixa etária 

denominada de “própria” ou “regular”.  

  

Desta forma, falta financiamento público para viabilizar a construção de uma 

identidade e de sentido ao ensino médio integrado, resultando na permanência da 

dualidade na educação brasileira: escolas privadas adotam uma educação 

equivocada, pois substitui uma educação para a vida pela aprovação no vestibular; e 

grande parte das escolas de acesso aos filhos dos trabalhadores tentam reproduzir 

este academicismo, mas não conseguem por falta de condições materiais. Deste 

modo, muitas das escolas para filhos de trabalhadores atualmente não contribuem 

nem para o acesso digno ao mundo do trabalho, nem para o acesso ao ensino 

superior.  

A concepção de educação para o mundo do trabalho difere da educação para 

o mercado de trabalho. Esta entendida no caráter mercadológico, de adaptação às 

transformações e necessidades das empresas, influenciada pela sociedade capitalista 
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e associada ao termo empregabilidade. Educação para o mundo do trabalho objetiva 

uma formação mais ampla, para o desenvolvimento humano em consonância com o 

movimento que permeia o mundo, no contexto das transformações produtivas, 

econômica, social e política.  

A perpetuação desta dualidade na educação brasileira é entendida como 

intencional, pois continua formando para a manutenção do status quo: as escolas 

destinadas para a elite continuam focando o acesso ao ensino superior, enquanto que 

as escolas para a classe trabalhadora se dividem em formação propedêutica e 

formação profissional. Conforme Frigotto (2001) apud Araújo & Rodrigues (2010, p.  

52):  

  
[...] a educação geral e, particularmente, a educação profissional vinculada a 
uma perspectiva de adestramento, acomodação, mesmo que se utilizem 

noções como as de educação polivalente e abstrata. Trata-se de conformar 

um cidadão mínimo, que pensa minimamente e que reaja minimamente. 

Trata-se de uma formação numa ótica individualista, fragmentária – que 

sequer habilite o cidadão e lhe dá o direito a um emprego, a uma profissão, 

tornando-o apensa um mero “empregável” disponível ao mercado de trabalho 
sob os desígnios do capital em sua nova configuração.  

  

Na perspectiva da educação profissional, atualmente há dois tipos de 

abordagens: uma que objetiva a transformação social e a outra a adaptação dos 

homens às realidades e interesses do capital. Segundo Araújo & Rodrigues (2010, p. 

51): [...] ao projeto educacional do capital, de cunho pragmático, que visam à 

segregação do desenvolvimento das capacidades de pensar e de fazer do trabalhador 

e à acomodação social ante a realidade dada.  

O ensino é centrado sobre os saberes do aluno, como uma construção pessoal, 

no desenvolvimento de capacidades mais ou menos padronizadas. Conforme 

Machado (1998) apud Araújo & Rodrigues (2010), esta individualização da formação 

por competências não está na valorização do sujeito, mas sim no enfraquecimento do 

coletivo. Impõe-se aos trabalhadores a busca de melhorias de vida pelo próprio 

esforço, enfraquecendo assim as lutas de classe. O reconhecimento e a avaliação das 

competências são voltadas para o desenvolvimento da capacidade adaptativa e para 

o enfraquecimento da solidariedade e incentiva a competição entre os indivíduos. 

Somente ocorre a valorização do coletivo, da solidariedade e dos processos grupais 

em favor do trabalho produtivo em equipe. Além disso, a individualização favorece a 

aceitação das diferenças salariais, como resultado das ações individuais.  
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O ensino focado nas competências do aluno não valoriza o elemento humano 

e o enfraquece enquanto coletivo, ao passo que enfraquece a solidariedade, os 

interesses coletivos e enfatiza a competição entre os indivíduos, numa formação 

egoísta.  

Quanto mais individualista e fragmentado, menos lutas em prol do coletivo  

serão possíveis. O indivíduo egoísta, que só pensa nas suas conquistas e, por 

conseguinte, reforça a meritocracia, está melhor formado do ponto de vista do capital, 

pois seu movimento será pequeno; será competindo com o coletivo e acreditando que 

seu salário está apropriado de acordo com suas competências, ou que está 

desempregado por falta de qualificação; e não porque o próprio capitalismo produz 

isso. Este indivíduo não pensa como categoria de trabalhadores, pensa de forma 

fragmentada e pouco vai incomodar o status quo vigente.  

  

O Movimento Escola sem partido defende uma educação neste formato, pois 

quem questiona e quem pensa diferente do que está posto nos livros didáticos, está 

questionando o que está conservado e, por isto, poderá criar mobilizações para além 

do que está controlado. Este Movimento será tratado no capítulo seguinte.  

Conforme Ramos (2008), tanto na escola preparatória para o vestibular como 

nesta perspectiva de educação profissional, o projeto de ensino médio esteve centrado 

no aluno como sujeito de necessidades e potencialidades. O artigo 22 da LDB coloca 

o aprimoramento da pessoa humana como uma das finalidades da educação básica 

e cumprir esta finalidade exige tirar o enfoque de preparação para o mercado de 

trabalho e colocá-lo sobre os sujeitos que são singulares, com uma história e uma 

cultura, que têm necessidades diferenciadas e que constroem conhecimento ao longo 

de sua história.  

Em face dessas contradições, é preciso que o ensino médio defina sua 

identidade como última etapa da educação básica mediante um projeto que, 

conquanto seja unitário em seus princípios e objetivos, desenvolva possibilidades 

formativas que contemplem as múltiplas necessidades socioculturais e econômicas 

dos sujeitos que o constituem – adolescentes, jovens e adultos -, reconhecendo-os 

não como cidadãos e trabalhadores de um futuro indefinido, mas como sujeitos de 

direitos no momento em que cursam o ensino médio.  
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2.2. O processo Hegemônico presente na educação brasileira  

  

A educação brasileira está vivenciando a junção de forças, através de aparelhos 

de hegemonia e também num formato de vigilância e punição para o controle social e 

de imposição de ideologias dominantes. Para a manutenção desta ordem, várias são 

as estratégias: na privação do acesso aos conhecimentos; no controle das 

informações fornecidas pela mídia; na formação inicial e continuada dos professores; 

na formulação dos livros didáticos e documentos norteadores da educação; na 

perpetuação da dualidade da educação e também através da vigilância da abordagem 

do professor, de forma a afetar na autonomia do seu trabalho em sala de aula.  

No artigo “Redes sociais e hegemonia: apontamentos para estudos de política 

educacional”, a autora Shiroma expõe sobre o incentivo do uso de redes e sobre o 

contexto de influência e da difusão de ideologias por este meio e outros, fazendo com 

que algumas sejam adotadas como slogans nos discursos da educação. A rede 

PREAL (Programa Regional da Reforma Educativa na América Latina) é uma das 

redes citadas pela autora.  

A PREAL se apresenta como uma organização da sociedade civil, parceria 

entre público e privado, para identificar problemas, promover e implementar políticas 

educacionais. Contudo, Shiroma ressalta sobre a influência que essas parcerias têm 

em disseminar concepções e valores, pois se utilizam da mídia, das redes sociais, da 

educação a distância e do mercado editorial, além de serem compostas por 

representantes dotados de interesses capitalistas: de empresas e de organismos 

internacionais. Segundo a autora (2011, p. 33):  

  
Ora ocupando cargos do governo, ora em fundações e organizações 

nãogovernamentais, ou em empresas privadas, percebe-se que os membros 

do PREAL continuam influentes nos rumos da reforma educacional brasileira, 

ocupando cargos no legislativo ou em governos estaduais, fornecendo 
consultorias, assessorando a construção de planos Estaduais e Municipais 

de educação, dirigindo instituições que formam os professores e gestores 

educacionais, certificando suas competências, atuando em instituições que 

fazem consultorias para implantar a reforma educacional em estados e 

municípios brasileiros.  
  

Outro documento trazido como exemplo por Shiroma foi o material de suporte 

ao aperfeiçoamento contínuo ao gestor da escola adotado pelo governo do estado da  
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Bahia: “Gerenciando a escola eficaz”. Este foi organizado pelo consultor do Banco 

Mundial e também autor da “Pedagogia do Sucesso”, João Batista Araújo de Oliveira, 

o que nos faz refletir sobre a influência das propostas contidas neste manual. De 

acordo com Callon apud Shiroma (2011, p. 27): são “[...] veículos de propostas e 

estratégicos na construção de hegemonia na medida em que asseguram a reprodução 

de ideias e ideais [...].  

A autora traz outros exemplos de movimentos estratégicos para a melhoria da 

educação, formado por organizações privadas e sociais, como o que produziu o 

documento “Compromisso todos pela educação” adotado no programa de metas pelo  

MEC no Plano de desenvolvimento da Educação (PDE). Conforme a autora (2011, p.  

51):   

  

O desafio é, pois, o de termos a capacidade coletiva de distinguir o projeto de 

educação profissional patrocinado pelos organismos internacionais –Banco 

Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, etc. –do projeto que se 

busca construir, em diferentes espaços de nossa sociedade, numa 

perspectiva de emancipação da classe trabalhadora.  

  

Assim, é possível observar a marcante influência de concepções e ideologias 

dominantes, cujos interesses do capital se sobrepõem sobre os interesses populares 

nas nossas políticas educacionais, que também geram nossos currículos. Nossos 

currículos estão presos ao poder hegemônico dominante que estabelece o que é 

considerado importante para ser aprendido, favorecendo conteúdos 

descontextualizados e sem significados, deixando de debater temas da vida e dos 

problemas em sociedade. Segundo Bazzo (2015, p. 27): “Seguimos rigidamente os 

herméticos currículos e não estabelecemos com os estudantes um ambiente favorável 

às questões fundamentais à vida: ética, economia, sistemas civilizatórios, 

subdesenvolvimento, desigualdade, etc.”  

A formação dos professores fazem com que estes defendam e saibam explanar 

conteúdos que são restritos à sua área; e, assim, a escola, deixa de ensinar a refletir 

para a compreensão da sociedade em sua totalidade, debatendo temas da vida como 

questões sociais, desenvolvimento tecnológico, a desigual distribuição de renda, 

guerra, entre outros.  

A segmentação dos currículos é entendida como uma forma hegemônica de 

controle, de alienação do homem relativa à ciência, à tecnologia e às informações em 
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sua totalidade para a compreensão do mundo, para que, assim, o homem se forme 

acomodado e para que resista minimamente ao que está imposto.  

Da mesma forma, são construídos os currículos da educação profissional, 

elegendo sempre a eficácia da produção tecnológica e o lucro como foco do trabalho.  

Conforme (Machado, 1998, apud Araújo & Rodrigues, 2010, p. 57):  

  

[...] a lógica capitalista limita os conteúdos da educação profissional às 
demandas econômicas pontuais e imediatas do mercado e representa, cada 

vez mais, uma postura equivocada não só pela ausência da perspectiva de 

longo prazo, pela incompreensão de como o mundo do trabalho está se 

reorganizando, mas principalmente pela insensibilidade com relação aos 

direitos da plena expansão das potencialidades de desenvolvimento dos 
indivíduos.  

  

Segundo, Frigotto (2001) apud Araújo & Rodrigues, trata-se de uma 

conformação do sujeito que pensa minimamente e reaja minimamente, numa ótica 

individualista e fragmentada. Numa formação não na perspectiva de habilitar o sujeito 

para a garantia do direito ao trabalho, mas sim na perspectiva de torná-lo apenas como 

uma mão de obra sempre disponível para o mercado de trabalho. Com isto, ocorrem 

as tentativas e concretização da redução da carga horária dos cursos, voltando seus 

currículos para o saber fazer, negando o domínio de conhecimentos para a 

compreensão da totalidade.  

Conforme Frigotto (2001) apud Araújo & Rodrigues (p. 51):  

  
O desafio é, pois, o de termos a capacidade coletiva de distinguir o projeto de 
educação profissional patrocinado pelos organismos internacionais – Banco 

Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, etc. – do projeto que se 

busca construir, em diferentes espaços de nossa sociedade, numa 

perspectiva de emancipação da classe trabalhadora.  
  

  

Por meio da mídia, o controle segue por via também da televisão. Esta, busca 

transmitir de forma a informar, mas não esclarecer. Com programas sensacionalistas, 

que fazem o possível para entreter de forma a podar a reflexão e a análise, 

segregando ao máximo as informações, tornando-as vazias, sem contexto, e 

controlando os comportamentos de forma a tornar as pessoas mais passivas. A mídia 

controla a opinião pública, o que devemos consumir, o que é certo e errado, condena 

o que ela quer e, assim, retira a capacidade do ser humano de pensar criticamente, 
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pois não possibilita diferentes opiniões, mas sim determina a opinião conforme os 

interesses de quem compra e mantém a mídia.  

Segundo Bazzo (2015, p. 114): A mídia consegue de forma hegemônica inverter 

valores e mudar comportamentos, tornando os jovens como “meros espectadores à 

espera do fim da humanidade”.  

Chomsky apud Bazzo (2015), esclarece que o elemento primordial do controle 

social é a estratégia da distração que consistem em desviar a atenção do público dos 

problemas importantes e das mudanças decididas pelas elites políticas e econômicas, 

mediante a técnica do dilúvio ou inundações de contínuas distrações e de informações 

insignificantes. A estratégia da distração é igualmente indispensável para impedir ao 

público de interessar-se pelos conhecimentos essenciais, na área da ciência, da 

economia, da psicologia, da neurobiologia e da cibernética. Conforme Bazzo (2015, p.  

78): “Manter a atenção do público distraída, longe dos verdadeiros problemas sociais, 

cativada por temas sem importância real. Manter o público ocupado, ocupado, 

ocupado, sem nenhum tempo para pensar; de volta à granja como os outros animais”.  

Ocupado e controlado por meio da mídia, formado por políticas educacionais e 

currículos dotados de ideologias dominantes e dominado pela carga horária do 

trabalho, o trabalhador não tem tempo livre. Afinal, conforme MOURA (2007, p. 22 e 

23):  

  

[...] ao gerarmos tempo livre estamos gerando o contrário do capitalismo, ou 

seja, geraremos tempo de criação, de formação, de leitura crítica do mundo, 

etc. A possibilidade de ruptura com o sistema e a construção de uma nova 

sociedade, de um outro mundo, passa pelo acirramento de contradições.  

  

Por isso, a estratégia é ocupar o homem para controlar e, assim, perpetua-se o 

status quo através do processo hegemônico, sem precisar gerar a violência por meio 

de armas. Waichman (2001) apud Camillo (2013, p. 54), define tempo livre ou ócio 

como: ócio ativo e passivo.  

  
[...] ócios ativos seriam aqueles em que as pessoas assumem uma postura 

ativa, desempenhando atividades, fazendo, efetivamente algo; e os ócios 

passivos seriam aqueles onde as pessoas assumem atitudes passivas, de 

meros receptores. Hoje predominam os ócios passivos, o que, de certa forma, 

ratifica a submissão e dependência econômica. O acesso à cultura reduz-se 
ao acesso ao consumo. Em outros ensejos, as pessoas se encontram tão 

cansadas em função da correria em nome da sobrevivência/acumulação, que 

quando não estão trabalhando, no lugar de desfrutarem de ócios ativos, 

optam por ficar encerrados em casa assistindo televisão, em atitude 
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notadamente passiva. Isso é negativo se analisado sob o prisma do próprio 

bem-estar e mais ainda na esteira da emancipação do protagonismo, pois as 

pessoas acabam se transformando em uma espécie de títeres, “presas 

fáceis” para os meios de comunicação, absorvendo e perpetuando a ideologia 
disseminada por eles, visto que uma postura passiva perante os mesmos 

favorece o ávido mimetismo do que é veiculado, estando a reflexão na maioria 

das vezes ausente deste processo. Sem se dar conta, se acaba 

internalizando e repassando exatamente as verdades que o sistema deseja.  

  

Assim, a mídia brasileira contribui na alienação do pouco de tempo de ócio que 

o trabalhador disponibiliza, desconsiderando a essência humana. Segundo Bazzo 

(2015, p. 87):  

  

Aqui no Brasil nos “acomodamos” a chorar as infindáveis mortes que enlutam 

nossas famílias. Mas geralmente não passam de lamentos esporádicos que, 

ao entretenimento da “próxima novela das oito”, caem no esquecimento. E 

assim é, lamentavelmente, com as demais catástrofes diárias a desfilar nos 

noticiários.  
  

  

A mídia controla, reproduzindo a ideologia dominante: minando a população 

pelo senso comum e impondo prioridades de um desenvolvimento mais voltado para 

o ter do que o ser, de uma vida centrada na busca da felicidade através do 

consumismo. De acordo com Bazzo (2015, p. 60):  

  

É um comportamento habitual, portanto, entre uma parcela significativa da 

sociedade – agravado principalmente pelo “bombardeamento” de 
informações diárias de uma mídia comprometida com o poder hegemônico – 

a consideração da ciência e da tecnologia como libertadoras em si mesmas, 

imbuídas de uma visão redentora e salvacionista.  

  

Dessa forma, Bazzo (2015) ressalta sobre os valores ideológicos que a ciência 

e a tecnologia carregam no contexto político-social, pois de forma hegemônica 

impõem que, independente de suas aplicações, os avanços da ciência e da tecnologia 

fazem os homens mais felizes, desconsiderando que também pode ser utilizada para 

desumanizar e escravizar o homem. Por isso, o autor defende a necessidade do 

controle público dos processos científicos e tecnológicos para que possam ser 

subordinados aos interesses da vida e beneficiar verdadeiramente a todos da 

sociedade. Segundo este autor (p. 29):  

  

Não entender a relação entre a ciência, a tecnologia e a sociedade é estar 
vulnerável aos caprichos do poder hegemônico, que ainda continua a 

determinar a maneira que devemos nos comportar perante o mundo 
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capitalista, industrial, e diante de outras ideologias e sistemas deste imenso 

planeta Terra”.  

  

Ainda por meio da mídia, está sendo disseminado o Movimento Escola Sem 

Partido. Este veio para controlar ainda mais professores. Nele há um discurso 

conservador e todo um interesse de se perpetuar o status quo que está sendo 

questionado por poucos.  

O Movimento Escola Sem Partido é um movimento que surgiu nas redes sociais 

e tem influenciado projetos de lei em âmbito municipal, estadual e federal. Conforme 

Shaw (2016):  

  
Os primeiros Projetos de Lei baseados nesse movimento foram construídos 

em conversas dos irmãos Bolsonaro, Flávio e Carlos (atualmente ambos no 

PSC) com Miguel Nagib e propostos em 2014, contudo não obtendo 

aprovação. Atualmente 11 PL’s tramitam em âmbitos estaduais (um já 
aprovado em Alagoas), diversos em municípios e há, também, em escala 

federal, um proposto em 2015 pelo deputado federal Izalci Lucas (PSDB-DF), 

que já teve parecer favorável na comissão permanente da câmara dos 

deputados. No final de abril, a Assembleia Legislativa de Alagoas derrubou o 

veto do governador e aprovou o PL que proíbe os docentes de emitirem 

opinião em sala de aula, proposta similar a que tramita na câmara dos 
deputados. Interessante ressaltar que atualmente há um site do PL que 

oferece modelos de proposta (municipais, estaduais e federais) para serem 

copiados e apresentados caso deputados se interessem.  
  

O site do movimento apresenta-se como apartidário, contudo, Ratier (2016) 

destaca que os apoiadores do movimento vêm quase exclusivamente de partidos e 

movimentos conservadores e de direita. Conforme este autor:  

O Movimento Brasil Livre (MBL), um dos protagonistas dos protestos pelo 

impeachment de Dilma Rousseff e autodefinido como "liberal e republicano", 

elegeu o Escola Sem Partido como um dos tópicos da lista de dez 

reivindicações em sua marcha ao Congresso Nacional no ano passado. [...]. 

Já os Revoltados Online ("iniciativa popular de combate aos corruPTos do 
poder", como informa a fanpage da organização), foi responsável por articular 

o encontro de dois de seus representantes - um deles era o ator Alexandre 

Frota - com o ministro da Educação, Mendonça Filho.  

  

Segundo levantamento da reportagem da Revista Nova Escola, o Movimento 

tem aproximado movimentos e partidos de direita e de centro, como PMDB, PSDB e 

PSC, que têm forte representação evangélica. Onze dos dezenove proponentes de 

projetos inspirados pelo Movimento são ligados a alguma igreja. Segue este exemplo 

em Santa Catarina o projeto de lei 221/2014, apresentado pela vereadora Pastora Léia 



25  

  

(PSD) no município de Joinville. Este só aguarda o parecer do Conselho Municipal de 

Educação, geralmente seguido pela comissão correspondente na Câmara.  

Por isso, Roberto Leher apud Shaw (2016) destaca a importância de não 

subestimar o Movimento, pois, conforme ele, “já tem [PL’s] efetivados em estados e a 

presença desses setores na comissão de educação nacional”. Na compreensão deste 

autor “escola sem partido é escola sem ciência, não há como produzir pesquisa 

científica sem questionar o nosso mundo”. O que acorda Shaw (2016):  

  

Na prática o projeto propõe uma educação descolada da sociedade. O 

professor deixa de debater temas delicados e se presta apenas a transmitir o 

conteúdo didático de forma mecânica e automatizada, sem trazer reflexão e 

análise destes para formação dos alunos como cidadãos. O projeto prevê que 

temas como gênero, política, homofobia, machismo, raça, religião e notícias 
de jornal sejam proibidas em sala de aula, isto é, tudo que envolve o aluno 

para além da classe não pode ser debatido, pois, de acordo com a proposta, 

cabe à família a exclusividade da formação crítica social desses temas.  

  

O ambiente escolar é heterogêneo e precisa ser. Pensamento homogêneo é o 

que o Movimento quer impor. Afinal, como se pode trabalhar questões ambientais sem 

questionar o consumismo e o modo de vida capitalista? Ou debater uma crise 

financeira, sem questionar as estratégias realizadas pelo capital? Como debater a 

complexidade em que vive a sociedade e suas consequências sem fazer uma 

abordagem que pode ser entendida como esquerdista, pois questionaria o capitalismo? 

Ou seja, o que se traz em questão, é que toda abordagem questionadora, e que não 

seja trabalhada numa linha homogênea, que possibilite diversos meios de informação, 

como leituras também de autores da esquerda, que possibilitará os alunos a reflexão e 

a construção de opinião, pode ser entendido como esquerdista ou partidária.  

O Movimento aponta que há o apoderamento da sala de aula, por parte de 

professores esquerdistas, para a imposição de suas ideologias, de forma a obter a 

adesão dos alunos e a induzir padrões de julgamento e de conduta moral, 

incompatíveis com as que deveriam ser educadas pela família. Ou seja, o projeto 

identifica os docentes não como profissionais qualificados, cujo papel na educação 

também é o de gerar a dúvida e inquietação, mas sim como criminosos que obrigam 

os discentes a ouvirem as informações como receptáculos passivos. Percebe-se esta 

compreensão pelo discurso do coordenador do Movimento Escola Sem Partido, 

Miguel Nagib apud Gasperin (2016): "assim como não se pode combater a dengue 
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sem combater o mosquito que a transmite, é impossível combater a doutrinação sem 

combater os professores que a promovem".  

O site apresenta casos, entendidos pelo movimento, de "doutrinação 

ideológica" nas escolas, artigos, reportagens e um modelo de notificação extrajudicial, 

em que pais de alunos, na compreensão de que o ensino do professor não está 

adequado às convicções familiares, podem levar o professor ao tribunal. Contudo, 

será que estimular leis e notificar extrajudicialmente professores que adotarem 

determinadas condutas “doutrinadoras” em sala de aula é uma medida cabível? E 

quais serão as consequências destas denúncias? Comenta-se na possibilidade de se 

perder o cargo, de condenação e até detenção.  

Para o Secretário da educação do Estado de Santa Catarina, Eduardo Deschamps 

apud Gasperin (2016) é um retrocesso para a educação. Conforme ele, existem 

casos pontuais, que devem primeiramente ser resolvidos na própria escola:  

[...] o Escola Sem Partido representa um retrocesso. Neutralidade em sala de 
aula já é um negócio complicado, monitorá-la por lei está a um passo de 

incentivar a censura. Não há doutrinação, e sim excessos pontuais que têm 

que ser resolvidos no contexto escolar, conversando com o professor, com o 

diretor, com o orientador. Persistindo o problema, as secretarias municipal e 

estadual tentam resolvê-lo. Só depois é que é caso para a esfera legal, para 
o Ministério Público.  

Percebe-se, portanto que, através do Movimento Escola Sem Partido, o 

resultado seria uma constate vigilância do professor, sendo podada a sua autonomia, 

e uma possibilidade punitiva grave.  

Acredita-se que por trás deste Movimento, que se diz imparcial, há uma 

proposta que impossibilita a socialização de conhecimentos, como Sociologia, 

Política, Movimentos Sociais, Gênero; além de oprimir os próprios movimentos 

estudantis originados nas escolas. Fica claro que este Movimento quer calar vozes e 

deletar história e autores de uma linha crítica, de forma a impedir o debate que 

promove a reflexão e o questionamento dos alunos sobre a sociedade e sobre a 

possibilidade de transformação desta (Gasperin, 2016).  
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Para o Escola Sem Partido, Paulo Freire prega o ensinar como proselitismo 

ideológico e doutrinação, o que significaria converter pessoas para seguir uma 

doutrina. Porém, para os leitores de Paulo Freire, fica claro que há uma leitura 

distorcida da obra do autor. Freire utiliza o termo conscientização e entende a 

educação como prática de liberdade, e seria combatente ao proselitismo. Segundo 

Freire, educação é um ato de conscientização dos alunos e de aproximação crítica da 

realidade.  

O Movimento Escola Sem Partido identifica os professores, seguidores de 

Paulo Freire, como doutrinadores, que impõem suas ideologias. Contudo, 

considerando a citação a seguir, é possível perceber que o educador é entendido por 

Paulo Freire de forma totalmente oposta ao apontado pelo Movimento. Segundo Freire 

(2005, p. 74):  

  

[...] o educador somente ganha autenticidade na autenticidade do pensar dos  
educandos, mediatizados ambos pela realidade, portanto, na 
intercomunicação. Por isto, o pensar daquele não pode ser um pensar para 

estes nem a estes imposto. Daí que não deva ser um pensar no isolamento, 

na tarde de marfim, mas na e pela comunicação, em torno, repitamos, de uma 

realidade.  
  

Ou seja, não é na imposição de ideias, mas sim no possibilitar diferentes pontos 

de vista sobre determinados assuntos num contexto com a realidade. O problema é 

que, historicamente, quando alguém traz uma ideia oposta às ideias do capitalismo, é 

difamado como socialista1.  

 Isso ocorre com autores, com partidos políticos, com professores, e o que 

aconteceu com o próprio Paulo Freire. O autor é reconhecido e estudado em 

universidades do mundo todo; contudo, muitos dos seus leitores nunca se tornaram 

socialistas. O método de Paulo Freire é, conforme o autor (2005, p. 22):  

  

[...] fundamentalmente, um método de cultura popular: conscientiza e politiza. 
Não absorve o político no pedagógico, mas também não põe inimizade entre 

                                            
1 Socialista aqui como se fosse algo negativo, por ser tachado pelos detratores de Marx como uma 

experiência fracassada. Contudo, nunca tivemos a existência na sua totalidade do que Marx teorizou. 

As experiências desse modo de produção vivenciadas até hoje foram desvirtuadas pelos seus 

seguidores.  
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educação e política. Distingui-as, sim, mas na unidade do mesmo movimento 

em que o homem se historiciza e busca reencontrar-se, isto é, busca ser livre. 

Não tem a ingenuidade de supor que a educação, só ela, decidirá dos rumos 

da história, mas tem, contudo, a coragem suficiente para afirmar que a 
educação verdadeira conscientiza as contradições do mundo humano, sejam 

estruturais, superestrururais ou interestruturais, contradições que impelem o 

homem de ir adiante. As contradições conscientizadas não lhe dão mais 

descanso, tornam insuportável a acomodação. Um método pedagógico de 

coscientização alcança as últimas fronteiras do humano. E como o homeM 
sempre se excede, o método também o acompanha. É a “educação como 

prática da liberdade”.  

  

Paulo Freire valoriza o papel do educador como responsável não só por ensinar 

os conteúdos de um livro didático, como o Movimento Escola Sem Partido tem 

defendido que a educação tem que acontecer: desconectada da realidade e 

homogênea; mas também de ensinar a pensar. E Paulo Freire faz a diferenciação 

destes dois formatos de ensino, uma, a que ele entende como educação como prática 

para a liberdade, a crítica, a problematizadora; e a outra, em que o discente memoriza, 

ajusta-se a sociedade e não aprende a pensar. Conforme Freire (2005, p. 66):  

  
A narração, de que o educador é o sujeito, conduz o educando à memorização 

mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda a narração os transforma em 

“vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá 

“enchendo” os recipientes com seus depósitos, tanto melhor educador será. 
Quanto mais se deixam docilmente “encher”, tanto melhores educandos 

serão.  
  

Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos 

são depositários e o educador depositante. De acordo com Freire (2005, p. 66):  

  

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos que os 

educandos, meras incidências, recebem pacientemente, memorizam e 

repetem. Eis aí a concepção “bancária da educação”, em que a única margem 

de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, 

guardá-los e arquivá-los.  

  

Nesta visão de educação “bancária”, os homens são vistos como seres da 

adaptação e do ajustamento. O trabalho do educador é exercitar a passividade e a 

ingenuidade nos educandos, para a aceitação do que o autor chama de arquivamento 

dos depósitos que lhe são feitos; e quanto mais ajustados, menos desenvolverão a 

consciência crítica.  

Já a educação de Paulo Freire, a problematizadora, tem caráter reflexivo e 

implica no desvelamento da realidade. Segundo Freire (2005, p. 80): “Quanto mais se 
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problematizam os educandos, como seres no mundo e com o mundo, tanto mais se 

sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais obrigados a responder ao 

desafio. Desafiados, compreendem o desafio na própria ação de captá-lo”. 

Compreendendo as conexões deste desafio, em sua totalidade, e não como algo 

fragmentado, o resultado é a compreensão do conhecimento de forma crítica. A 

reflexão que se propõe é sobre os homens em suas relações com o mundo e não de 

uma realidade ausente dos homens.  

O formato de educação que o Movimento Escola Sem Partido está defendendo 

é a “educação bancária”, pois sabe que possibilitar um ensino conforme concepção 

de educação de Freire, é possibilitar um ensino que estimula os alunos a pensarem, 

a se formarem críticos, e isto é perigoso. Afinal, conhecimento é poder e para que 

possibilitar a tomada de poder pela massa que pode começar a questionar o status 

quo vigente e mais, querer transformar a realidade que vivencia.  

Portanto, esse é o ponto onde o autor pode ser temido, pois a reflexão crítica, 

organiza o pensamento e leva à superação do conhecimento ingênuo da realidade, o 

que conscientiza sobre as injustiças sociais, inclusive que o sujeito é o injustiçado. E 

é aí que se faz necessário, pelo entendimento da classe dominante, a intervenção via 

processo hegemônico. O próprio Freire (2005, p. 24) já previa: “Se a tomada de 

consciência abre caminho à expressão das insatisfações sociais, se deve a que estas 

são componentes reais de uma situação de opressão”. Portanto, a conscientização 

ameaça o status quo, e questiona a sociedade a partir do momento que os sujeitos 

percebem-se como oprimidos.  

  

Nunca pensou, contudo, o Autor, ingenuamente que a defesa e a prática de 

uma educação assim, que respeitasse no homem a sua ontológica vocação de ser sujeito, 

pudesse ser aceita por aquelas forças, cujo interesse básico estava na alienação do homem e 

da sociedade brasileira. Na manutenção desta alienação. Daí que coerentemente se 
arregimenta-sem – usando todas as armas contra qualquer tentativa de aclaramento das 

consciências, vista sempre como séria ameaça a seus privilégios. É bem verdade que, ao 

falarem isto, ontem, hoje e amanhã, ali ou em qualquer parte, estas forças destorcem sempre 

a realidade e insistem em aparecer como defensores do Homem, de sua dignidade, de sua 

liberdade, apontando os esforços de verdadeira libertação como “perigosa subversão”, como 
“massificação”, como “lavagem cerebral” – tudo isso produto de demônios, inimigos do homem 

e da civilização ocidental cristã. Na verdade, elas é que massificam, na medida em que 

domesticam e endemoniadamente se “apoderam” das camadas mais ingênuas da sociedade. 

Na medida em que deixam em cada homem a sombra da opressão que o esmaga. Expulsar 

esta sombra pela conscientização é uma das fundamentais tarefas de uma educação realmente 

libertadora e por isto respeitadora do homem como pessoa. (FREIRE, 1977, p. 44 e 45).   
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Este Movimento é mais um instrumento que objetiva dificultar o pensar do aluno 

e que busca vigiar e, por meio da notificação extrajudicial, punir também os 

professores. O papel deste Movimento, junto com toda a manobra já realizada de 

forma hegemônica, é controlar para que o mundo não se transforme num mundo mais 

humano, num mundo que Paulo Freire acredita e que, outros autores, como Dermeval  

Saviani e Gramsci, também apontados pelo site do Movimento como “doutrinadores”.  

Autores e professores que acreditam e defendem um outro projeto de 

sociedade serão vigiados e perseguidos e, da forma como está conseguindo 

aprovação de parte da sociedade, controlada pela hegemonia, e dos representantes 

políticos, que representam as forças da elite, logo poderão até ser punidos, pois a 

forma como este Movimento está repercutindo, é possível que as leis sejam aprovadas 

para este controle.  

De acordo com Bazzo (2015, p. 31):  

  

Aqueles que se prontificam a desvendar o paradoxo do aumento da 

desigualdade humana e o “progresso” tecnológico são tachados e arautos do 

atraso e do pessimismo. Por isso, uma educação tecnológica crítica e 

reflexiva sobre tantas reprimendas por aqueles que ainda apontam apenas 

no técnico para nos trazer felicidade e resolver problemas sociais.   

  

Educação para humanizar o mundo é aquela na qual o sujeito deixa de ser 

“coisa” e passa a ser “sujeito”, pois com o pensamento do ter mais cada vez mais o 

poder de compra, a classe dominante não se percebe nessa busca egoísta e sim como 

pessoas com esse direito. E para se comprar mais e se manter no poder, a educação 

tem o importante papel de adaptação e ajustamento dos sujeitos “coisas” à sociedade. 

O que não está sendo cumprido por alguns professores, estes nomeados pelo  

Movimento Escola Sem Partido como “doutrinadores”, e a estratégia é combatê-los 

em tempo.  

  

2.3. A Educação Tecnológica que defendemos e as repercussões do Movimento 

Escola Sem Partido  

  

Nesta seção a análise da repercussão do Movimento Escola Sem Partido foi 

realizada inspirada nos autores Freire, Gasperini, Ratier, Saviani e Shaw.  
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As repercussões do Movimento Escola Sem Partido na Educação Tecnológica 

vêm no sentido de calar, de vigiar e punir. Controlar é preciso, questionar o capitalismo 

e as forças presentes neste formato de sociedade é interpretado como doutrina 

esquerdista e não como uma das possíveis concepções de mundo, como um 

conhecimento também produzido socialmente e que precisa ser debatido nas escolas.  

De acordo com Camillo (2017, p. 2):  

  

Diante disso, me vem à mente a singularidade da figura do professor como 
intelectual  específico, o qual, nos dias de hoje, mesmo diante de toda sorte 

de desvalorização, mesmo diante da bravata da Lei da Mordaça, a qual, ao 

contrário do que anuncia, objetiva instaurar a escola de apenas um partido (o 

hegemônico, obviamente), com efeito nefasto sobre a autonomia e a voz 

docente, já que tem o intuito, inclusive de criminalizar aqueles cuja atuação 
seja um antídoto para o analfabetismo político; [...].  

  

Além de Paulo Freire, outro autor apontado pelo Movimento Escola Sem  

Partido como autor de apoio teórico para os “militantes disfarçados de professor” é 

Dermeval Saviani. Este autor defende e utiliza o termo educação politécnica como 

sinônimo de educação tecnológica, concepção utilizada nas propostas pedagógicas 

dos IFs. Para Saviani (2007, p. 161), no ensino médio é preciso dominar o teórico e o 

prático sobre o modo como o conhecimento se articula com o processo educativo.  

Conforme o autor, “É propiciar aos alunos o domínio dos fundamentos das técnicas 

diversificadas utilizadas na produção, e não o mero adestramento em técnicas 

produtivas. Não a formação de técnicos especializados, mas de politécnicos’.  

Saviani reconhece a dualidade presente na educação brasileira e, por isto, 

opõe-se a esta concepção, buscando uma posição contra-hegemônica que retoma o 

trabalho como princípio educativo para a redefinição de políticas estratégicas de 

educação para trabalhadores. De acordo com Saviani (2003) apud Nosella (2007, p.  

143):  

  

A noção de politecnia se encaminha na direção da superação da dicotomia 

entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre instrução profissional e 

instrução geral. [...] A noção de politecnia contrapõe-se a essa ideia, 
postulando que o processo de trabalho desenvolva, em unidade indissolúvel 

os aspectos manuais e intelectuais. [...] a ideia de politecnia se esboça nesse 

contexto, ou seja, a partir do desenvolvimento atingido pela humanidade no 

nível da sociedade moderna, da sociedade capitalista, já detectando a 

tendência do desenvolvimento para outro tipo de sociedade que corrija as 
distorções atuais. [...] Politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos 

científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho 

produtivo moderno.  
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A concepção de educação defendida por Saviani, da mesma forma que a 

ideologia de Freire, pode representar ameaça ao status quo vigente, pois, a partir do 

momento que os jovens tiverem conhecimento das relações e das forças que 

envolvem o mundo do trabalho e da compreensão ampliada que se pode ter a respeito 

do trabalho, a alienação destes jovens não poderá mais ser controlada.  

A dualidade da educação brasileira foi uma estratégia para o controle de grande 

parte da população. Parte esta que vive com a menor parcela e que mal está inserida 

na atividade econômica do país. A exploração da força de trabalho desta parte da 

população desumanizou o ser humano, possibilitando que fossem transformados em 

mercadorias; e para isso, a educação foi utilizada como forma de acomodar e moldar 

estes sujeitos, que deixaram de ser sujeitos e se tornaram objetos, para se manter o 

controle e para que pequeníssima parte da população pudesse usufruir de toda 

riqueza do país.  

Impossibilitando o acesso ao conhecimento e à cultura produzidos para 

humanidade, dividindo a população, valorizando a meritocracia e a competitividade, 

fragmentando as informações, controlando a mídia e as redes sociais, enfim, de forma 

hegemônica a população é enganada, pois vive numa sociedade social e 

economicamente injusta, sem questionar, apenas adaptando-se às mudanças e 

vendendo sua força de trabalho por cada vez menos.  

Autores e docentes que defendem a educação tecnológica nessa perspectiva 

mobilizam as forças dominantes porque desestabiliza a estrutura estratégica e 

hegemonicamente controlada desde o início da história brasileira.  

A educação tecnológica visualiza o aluno como sujeito histórico-social que se 

relaciona com a realidade e, portanto, pode transformá-la em uma sociedade mais 

justa e igualitária. Porém, essa ideia não é aceita pela elite. Como que esta parte da 

população vai poder usufruir de seus jatinhos, iates, se a força de trabalho, produtores 

das riquezas, não estão obedecendo a ordem?  

Para a elite isto é injusto, pois deste ponto de vista egoísta, isso foi conquistado 

de forma meritocrática. Desumanizar pessoas, tratá-las como mercadorias segue a 

lógica capitalista, e assim, tiram o direito ontológico do sujeito ao trabalho e aos frutos 

deste. Trabalho aqui entendido como princípio de cidadania e não como está sendo 

tratado no nosso país capitalista, como uma atividade penosa, que ocupa a vida do 
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trabalhador para que ele permaneça alienado, sem ter tempo de pensar e usufruir de 

tempo para dialogar e mobilizar a classe. Segundo Moura (2007, p. 6):  

  

Ter o trabalho como princípio educativo na educação básica, portanto, impede 

que crianças, adolescentes e jovens naturalizem a condição de exploração 
em que vivemos e que não se formem, assim, “mamíferos de luxo”, isto é, 

homens e mulheres que, por viverem da exploração do trabalho dos outros 

deixam de exercer aquilo que lhes conferem ontologicamente a condição de 

seres humanos, a capacidade de produzir social e coletivamente sua 

existência.  
  

Por isso, essa educação mobiliza estratégias hegemônicas, pois defendem uma 

sociedade mais justa e igualitária; e, para que isso se concretize, é preciso 

desestruturar o status quo vigente.  

  

2.3.1. A educação Contra-Hegemônica  

  

A educação constitui campo de disputa desde seu início na história brasileira, 

pois sempre houve clareza do poder que ela tem na sociedade: poder no sentido de 

manipular e moldar os sujeitos acomodados ou no sentido de conscientizar e 

emancipar para a transformação social. Segundo Ramos (2008, p. 2):  

  
Vemos, então, que a história da dualidade educacional coincide com a história 

da luta de classes no capitalismo. Por isso a educação permanece dividida 
entre aquela destinada aos que produzem a vida e a riqueza da sociedade 

usando sua força de trabalho e aquela destinada aos dirigentes, às elites, aos 

grupos e segmentos que dão orientação e direção à sociedade. Então, a 

marca da dualidade educacional do Brasil é, na verdade, a marca da 

educação moderna nas sociedades ocidentais sob o modo de produção 

capitalista.  

  

Isso significa que o processo hegemônico vivenciado no Brasil não está 

descontextualizado do que acontece em todo o sistema capitalista, em que há 

interesses e estratégias para se controlar e para se manter a classe dominante no 

poder.  

A forma que o modo de produção capitalista encontrou em tornar hegemônico 

a cultura dominante para se manter no poder a elite foi deixar as questões de 

conscientização da vida cada vez mais afastadas da educação. Por isso esse controle 

e todas essas estratégias pensadas para vigiar e incriminar os docentes que ensinam 
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a pensar sobre a realidade e os autores que questionam o desenvolvimento 

científicotecnológico em prol do desenvolvimento humano.  

Por isso é preciso refletir que formato de escola de EPT que queremos? Uma 

escola de formação de trabalhadores ajustados à realidade imposta, para a aceitação 

do mundo? Uma educação que qualifique para o mercado de trabalho ou para a vida?  

Que valorize o homem ou o capital?  

De acordo com Bazzo (2015, p. 161): “A convicção de que livros são mais 

poderosos do que balas constitui a premissa fundamental da democracia. Deveria ser 

também a premissa inicial na hora de preservar do terrorismo da democracia”.  

Conhecimento é poder e, por essa razão, a educação aqui é visualizada como 

uma aliada indispensável para o processo contra-hegemônico. Conforme Frigotto  

(2001) apud Araújo & Rodrigues (2010, p. 60), é necessário realizar: “Um movimento 

de crítica ao projeto societário dominante centrado na lógica do mercado e a afirmação 

dos valores centrados na democracia efetiva, na igualdade e solidariedade entre os 

seres humanos. E continua: “[...] reconhecendo a necessidade de desenvolver as 

capacidades de pensar, de produzir e de transformar a realidade em benefício da 

humanização”.  

De acordo com Nosella (2007, p. 149):  

  

Sabe-se que produzir objetos mercadorias tornara-se a dimensão máxima, ou 

até mesmo única, no modelo de sociedade industrial burguesa que criou o 

ensino dual: um para o trabalhador (educação profissional, politécnica ou 
tecnológica) e outro para o dirigente (educação “desinteressada”, voltada 

para a comunicação e a fruição dos bens). Historicamente, refletiu-se sobre 

o trabalho alienante burguês que só produz mercadorias para agregar 

“plusvalia” ao capital; refletiu-se menos, porém, sobre o trabalho como 

produção de vida, comunicação e fruição.  

  

Em oposição a concepção dualista da educação para a transformação da 

sociedade que insurgem Marx, Gramsci, Pistrak e Saviani, buscando-se uma posição 

contra-hegemônica que retoma o trabalho como princípio educativo para a redefinição 

de políticas estratégias de educação para trabalhadores. Segundo Araújo & Rodrigues 

(2010, p. 59):  

  

A integração entre trabalho e educação é também inferida nas formulações 

do educador russo Pistrak (1981), para quem a educação destinada aos 
trabalhadores exige uma interação entre trabalho e atividades culturais e 

políticas que possibilitem ao educando uma formação dinâmica, voltada para 

a luta de classes, permitindo-lhe, por conseguinte, a capacidade de se inserir 
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nas relações sociais por meio dos conhecimentos advindos dessa interação. 

Trata-se, então, de uma reflexão que considera a importância dos 

conhecimentos oriundos da materialidade humana, via trabalho, que 

garantam ao aprendiz condições de tornar-se também dirigente da 
sociedade”.  

  

Para que isso ocorra, é preciso assumir o trabalho como princípio educativo na 

perspectiva do trabalhador. Conforme Frigotto (2001) apud Araújo & Rodrigues (2010), 

implica superar a visão reducionista do trabalho, na busca prática de transformação 

das relações sociais desumanizadoras. É impedir a naturalização da condição de 

exploração de trabalho, em que seres humanos deixam de exercer aquilo que lhes 

conferem ontologicamente, a capacidade de produzir social e coletivamente sua 

existência. Segundo Ramos (2008, p. 5):  

  

Deve-se ter claro, contudo, que o trabalho pode ser assumido como princípio 

educativo na perspectiva do capital ou do trabalhador. Isso se exige que se 

compreenda primeiramente o trabalho humano em si, como meio pelo qual o 

homem transforma a natureza e se relaciona com os outros homens para a 
produção de sua própria existência; portanto, como categoria ontológica da 

práxis humana que se manifesta de forma específica conforme o grau de 

“desenvolvimento social atingido historicamente” pela humanidade em suas 

relações sociais de produção. O trabalho assalariado, por sua vez, vem a ser 

a referida forma específica da produção de existência humana sob o 

capitalismo.  
  

Ou seja, o trabalho pode ser como princípio educativo, como uma atividade 

criadora, que anima e enobrece o homem; ou como atividade histórica penosa, que 

aliena o ser humano de si mesmo, dos outros e do seu trabalho na forma de 

mercadoria. O homem inverteu o movimento do trabalho para a maior parte da 

população neste formato alienador e penoso, e a educação brasileira precisa 

recuperar o sentido do trabalho como libertação plena do homem.  

A prática pedagógica nessa concepção defende a necessidade de reflexão 

sobre o mundo do trabalho, da cultura desse trabalho, das relações sociais que se 

estabelecem na produção, das forças existentes e dos saberes construídos a partir do 

trabalho. Conforme Ramos (2008, p. 21):  

  

O ser humano se apropria de sua realidade pela mediação do trabalho e do 

conhecimento. Mas todo novo conhecimento pressupõe um conhecimento 

anterior, de modo que é direito de todos o acesso ao conhecimento já 

produzido pela humanidade; e é um direito, ainda, que a formação possibilite 
a apropriação desses conhecimentos para viabilizar a compreensão e a 

interação com a realidade no sentido de transformá-la coletivamente com 

base em um outro projeto de sociedade, transformando-se também a si 
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próprio como uma dinâmica da interação com a natureza e entre seres 

humanos.  

  

Considerar o trabalho como princípio educativo equivale dizer que o ser 

humano é produtor de sua realidade, e, por isso, apropria-se dela e pode transformála. 

O homem é sujeito de sua história e de nossa realidade. Portanto, a profissionalização 

se opõe à simples formação para o mercado de trabalho, mas sim proporciona a 

compreensão das dinâmicas sócio-produtivas das sociedades modernas, e também 

habilita para o exercício autônomo e crítico de profissões.  

O trabalho neste movimento é entendido não só como prática econômica de se 

ganhar a vida, mas também como ação humana de interação para a satisfação das 

necessidades, de criação, produção e realização humana.  

De acordo com Saviani (2007), o trabalho humano é o meio pelo qual o homem 

transforma a natureza e se relaciona com os outros homens para a produção de sua 

própria existência. A essência do homem é o trabalho. Isso significa que não é possível 

ao homem viver sem trabalhar, considerando que o homem não tem sua existência 

garantida pela natureza, sem agir sobre ela. Sendo assim, é socialmente justo que 

todos trabalhem, porque é um direito subjetivo de todo cidadão; e obrigação coletiva, 

pois, a partir da produção de todos, se constrói e se transforma a existência humana. 

Também não é justo que muitos trabalhem para poucos enriquecerem mais ou que 

não tenham acesso ao trabalho e aos frutos dele, vivendo marginalizado, como se 

fosse de responsabilidade apenas deste indivíduo e não na forma que se vive no 

modelo capitalista.  

De acordo com a concepção Marxiana, conforme Nosella (2007), compete a 

escola do trabalho educar o homem na realização do processo completo do trabalho: 

comunicar-se, produzir e usufruir. Isto quer dizer que, quando o ser humano interage 

com o mundo, se comunica, entende e explica. Desta forma, cumpre parcialmente a 

primeira dimensão do trabalho; por isto, ensinar a comunicar-se é ensinar a trabalhar, 

porque não é possível produzir sem antes entender o mundo e a se comunicar com o 

outro. Quando o homem produz e cria objetos, interage com a natureza e com os 

demais homens, por isso, ensinar a produzir equivale a ensinar a trabalhar. Quando o 

homem frui dos bens materiais, interage com a natureza e com os outros, isto é, 

completa o processo do trabalho. Assim, ensinar a fruir e consumir é também ensinar 

a trabalhar. Para Marx apud Nosella (p. 2007, p. 148):  
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[...] o trabalho é fundamentalmente interação dos homens entre si com a 

natureza. Por isso, a “escola-do-trabalho” não burguesa é a escola que educa 

os homens a dominar e humanizar a natureza em colaboração com os outros 

homens. Se, historicamente, o trabalho, de manifestação em si, tornou-se 
perdição de si, o processo educativo precisa inverter esse movimento, 

recuperando o sentido e o fato do trabalho como libertação plena do homem.  
  

A sociedade atual precisa de uma escola que ofereça a todos uma formação 

para o exercício pleno de sua interação com a natureza e com a sociedade. É preciso 

integrar, tornar inseparável a educação profissional e a educação geral nos processos 

produtivos e nos processos educativos como a formação inicial, ensino técnico, 

tecnológico ou superior. Isto significa enfocar o trabalho como princípio educativo, no 

sentido de superar a dicotomia trabalho manual/trabalho intelectual, de incorporar a 

dimensão intelectual ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar 

como dirigentes e cidadão.  

Bazzo (2015, p. 163) defende a democratização do acesso às escolas de 

qualidade. Para isso, é preciso ter: “[...] foco nas escolas, para que elas possam 

efetivamente ajudar as crianças e adolescentes a se constituírem como humanos e 

contribuir para um presente-futuro mais harmonioso e equilibrado entre todos os seres 

habitantes do Planeta”. Além disso, o autor entende o direito ao acesso dos 

conhecimentos da ciência e da tecnologia são de todos, conforme o autor (2015, p.  

34):  

  

“[...] a ciência e a tecnologia são constructos humanos e, portanto, 

merecedores do entendimento de todos os seres comuns (homens, mulheres 

e crianças), para além daqueles “brindados pelo dom” da pesquisa e da 

construção do conhecimento pragmático.”  
  

Da mesma forma representa a concepção de Gramsci (1975) apud Saviani 

(2007). Gramsci defende o trabalho como princípio educativo da escola unitária. 

Segundo esse autor, é necessário um mínimo de conhecimentos para que o sujeito 

possa participar ativamente da vida da sociedade, o que inclui a linguagem, a escrita, 

o domínio da  matemática, o entendimento das ciências naturais para a compreensão 

das transformações resultadas da ação do homem sobre o meio ambiente, as ciências 

sociais para a compreensão das relações entre os homens, as formas de organização, 

as regras de convivência e os direitos e os deveres; e as ciências sociais, com 

conteúdos da história e da geografia. Esse é o currículo da escola elementar, são 
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prérequisitos para a compreensão do mundo que se vive, para a compreensão da 

incorporação pelo trabalho dos conhecimento científicos na vida e na sociedade. 

Conforme o autor, a estrutura do ensino fundamental é o princípio educativo do 

trabalho. Segundo Ramos (2008, p. 2):  

  

A concepção de escola unitária expressa o princípio da educação como direito 

de todos. Uma educação de qualidade, uma educação que possibilite a 
apropriação dos conhecimentos construídos até então pela humanidade, o 

acesso a cultura, etc. Não uma educação só para o trabalho manual e para 

os segmentos menos favorecidos, ao lado de uma educação de qualidade 

intelectual para o outro grupo. Uma educação unitária pressupõe que todos 

tenham acesso aos conhecimentos, à cultura e às mediações necessárias 
para trabalhar e produzir a existência e a riqueza social.  

  

Uma educação que possibilite a realização de escolhas para todos. Em que o 

trabalho é entendido como realização humana, produção humana e como prática 

econômica. O Movimento Escola Sem Partido tem atacado autores que defendem esta 

concepção de educação, que garantem o acesso ao conhecimento histórico e 

socialmente construído sobre uma base unitária que sintetize humanismo e 

tecnologia.  

Autores que buscam um projeto unitário de educação construído coletivamente, 

para a ampliação cultural de todos os homens, que para o exercício de profissões 

técnicas e para a iniciação científica e que possibilite o sujeito a fazer escolhas de 

acesso ao ensino superior. De acordo com Ramos (2008, p. 14 e 15):  

  

A historicidade dos fenômenos e do conhecimento dá vida aos conteúdos de 

ensino, pois foram cientistas e grupos sociais do passado que desenvolveram 
determinadas teorias, mas eles representam o movimento da humanidade em 

busca do saber. Portanto, expressam a nossa capacidade, como seres 

humanos, de produzirmos conhecimentos e tomarmos decisões quanto aos 

destinos de nós mesmos. A compreensão dessa lógica nos permite nos ver 

como sujeitos e não como objetos de uma trama social que desconhecemos; 

nos permite nos ver, portanto, como intelectuais e como potenciais dirigentes 
dos rumos que nossas vidas e que a sociedade pode vir a tomar. Dentre as 

condições para isto, repito, está o direito de nos formarmos como 

profissionais, o que sustenta, mais uma vez os sentidos da integração que 

discutimos até aqui.  
  

Um projeto com esta finalidade exige superar a dualidade da educação e tirar o 

enfoque de preparação para o mercado de trabalho. É preciso colocá-lo sobre os 

sujeitos que são singulares, com uma história e uma cultura, que têm necessidades 

diferenciadas e que constrói conhecimento ao longo de sua história. Formar de 
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cidadãos capazes de compreender a realidade social, econômica, política e cultural 

do mundo do trabalho para nele inserir-se de forma ética e competente, técnica e 

politicamente, visando contribuir para a transformação da sociedade em função dos 

interesses sociais e coletivos. Conforme Nosella (2007, p. 150):  

  
[...] sei que muitas pessoas alcançam algum grau de liberdade até mesmo 

pela escola técnica ou por uma formação profissional precoce, pela escola 
popular pública ou noturna de baixa qualidade. Compete, porém, aos 

educadores lutar para abrir caminhos (escolas) mais apropriadas e 

suficientes, a fim de que todos alcancem a liberdade que o atual momento de 

evolução da história possibilita. Em outras palavras, o educador não pode 

jamais perder de vista o horizonte de liberdade plena, concreta e imanente 

como objetivo fundamental da educação.  

  

  

Enquanto a educação brasileira for dual, não haverá interesse de investimentos 

necessários para esta educação aqui defendida, que deve ser pública, de qualidade e 

de acesso a todos. Segundo Bazzo (2015, p. 69):  

  
A educação também tem que ser vista como um investimento, aliás muito 

mais importante que qualquer outro. [...] Uma educação libertadora, reflexiva, 

analítica e, acima de tudo, voltada para a busca de uma sociedade mais 

igualitária e minimamente feliz.  

  

Do ponto de vista de Ciavatta, a educação é incapaz de mudar a sociedade 

desigual que vivemos, contudo pode ser o acesso à compreensão dos fundamentos 

da desigualdade e para a geração de uma nova institucionalidade no país. De acordo 

com Camillo (2017, p. 2), o que o professor, com sua figura de intelectual específico 

precisa hoje:  

  
[...] não é dar respostas, dizer o que deve ser feito. Tampouco “conscientizar” 

alguém. Deve, sim, perceber-se nas teias de poder nas quais está enredado, 

enxergando que, o que precisa mudar na educação – assim como na 

sociedade – não é o regime de verdades vigente, mas o processo pelo qual 

algo se torna ou não verdade, para que então a história escrita nos livros, lida, 
estudada, aprendida e repassada não seja apenas a história dos vencedores, 

mas as várias histórias, as múltiplas versões, para que cada um possa 

perceber qual é a sua história. Qual o/a limita e qual tendo como estandarte 

é possível avançar.  
  

A educação é o meio de garantia do direito de todos ao acesso ao conhecimento 

produzido pela humanidade, conhecimento este que possibilita a compreensão e a 

interação com a realidade no sentido de transformá-la coletivamente com base em um 

outro projeto de sociedade, de uma sociedade mais justa e igualitária. Por isso, não 
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há interesse neste formato de educação, pois a partir do momento que houver a 

consciência de sua situação de explorado, os sujeitos controlados e alienados não 

mais o serão, e o futuro da classe da elite torna-se incerto.  

  

3. CONCLUSÃO  

  

A educação constitui campo de disputa desde seu início na história brasileira, 

pois sabe-se que a educação proporciona o acesso ao conhecimento produzido pela 

humanidade e, assim, a compreensão dos fundamentos da desigualdade presente na 

sociedade.  

Percebe-se que, de todas as formas, hegemonicamente e agora punitiva 

também, constrói-se uma educação num formato conservador, que objetiva perpetuar 

as ideologias de uma pequena classe que domina nosso país. Afinal, a elite domina a 

mídia, domina nossa política, domina nossa literatura e agora movimenta a sociedade 

por meio das redes sociais. Assim, estrategicamente forma educadores, elabora 

nossas políticas educacionais e nossos livros didáticos e, para aqueles educadores 

que, mesmo diante de tanto controle, conseguiram compreender o papel da educação, 

serão vigiados e punidos, conforme tentativa de Projeto do Movimento Escola Sem 

Partido. Ou seja, este Movimento se mostra como mais uma estratégia para se podar 

o verdadeiro ensino. Um ensino que ameaça, porque problematiza, conscientiza e 

liberta.  

O reflexo da sociedade perpassa na educação profissional e tecnológica, 

mantendo a dualidade da educação nos discursos docente e na nossa instituição: 

formação para preparação para o mercado de trabalho, para atuação na atividade 

econômica; ou formação para preparação para o vestibular, ora preocupado com os 

índices do Instituto, ora acreditando que nosso alunado deve poder escolher seu 

caminho. Percebe-se que a prática da sala de aula é focada no conteúdo da grade 

escolar, pois há a crença, por parte de alguns, da formação defendida pelo Movimento 

do Escola Sem Partido, em que a discussão de problemas que afligem a sociedade 

como um todo “não é minha área”. Como se o tema vida não dissesse respeito a todos 

nós! Porém, se acreditamos que a sociedade precisa ser mais justa e igualitária, de 

onde partirão estes debates? Será nesta educação que historicamente tem se 

mostrado favorável à manutenção do status quo vigente? Será na formação de 
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sujeitos que acreditam na meritocracia e que o consumo de mercadorias é o mais 

importante para a vida?  

Observando os noticiários na atualidade percebe-se que está mais do que na 

hora de formarmos sujeitos menos egoístas, que se preocupem com o outro em vez 

de querer cada vez mais coisas; sujeitos mais humanos, que se sensibilizem com as 

condições de vida do outro, da fome que o outro passa, do estilo de vida de exploração 

de sujeitos; que tenha conhecimento do discurso da meritocracia num país que a 

hereditariedade é o que define o mérito de qual é o lugar do sujeito na sociedade. É 

preciso formarmos homens menos corruptos, que têm ética para representar a 

população e não na apropriação de dinheiro público; que questiona a perpetuação do 

que está impregnado na política, e do famoso “jeitinho brasileiro” de favorecimentos e 

sempre ganhar em cima do outro e de todos. Enquanto continuarmos formando para 

preparação para o vestibular/Enem ou para o mercado de trabalho, não formaremos 

sujeitos mais humanizados e preocupados com o mundo e o Brasil continuará sendo 

um país corrompido, com pessoas egoístas.  

Egoísmo presente na classe da elite que, para cada vez lucrar e consumir mais, 

deixa de conceber o homem como um sujeito e passa a vê-lo como objeto, 

naturalizando o processo de exploração da força de trabalho como um direito da 

classe proprietária. E para isso, para a perpetuação desta forma de vivência de 

riqueza, a elite precisa retirar a dignidade e oferecer o mínimo de condições de vida 

para a maioria da população. Assim, a partir do momento que se ameaça a 

estabilidade dessa estrutura, que histórica e talvez até culturalmente esta classe 

entende que é um direito da elite, há formas de atacar este movimento de 

transformação e a estratégia melhor camuflada para isso é por meio da hegemonia. 

Por meio, por exemplo, deste Movimento Escola Sem Partido, e por meio da mídia 

para manipular a população em prol do que a elite acredita que devemos defender. E 

os que não têm clareza do que historicamente acontece na nossa sociedade, desta 

perpetuação do status quo por via da educação, da mídia, do trabalho, em que se 

retira direitos da maioria dos homens para o favorecimento de uma pequeníssima 

parcela da população, acaba por reproduzir o discurso da classe dominante.  

Assim, o Movimento Escola Sem Partido tem atacado educadores que, do meu 

ponto de vista, são os que buscam uma educação numa perspectiva mais 

humanizadora, que acreditam em uma sociedade efetivamente mais justa e igualitária 
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e que, para a concretização deste objetivo, propõem reflexões e alternativas para uma 

educação capaz de estabelecer relações verdadeiramente humanas e de formação 

de sujeitos plenos e conscientes.  

Assim, finalizo retomando com a citação de Gramsci (1987) apud Nosella 

(2007), utilizada na epígrafe deste trabalho: “Nossa ideia central era: como podemos 

nos tornar livres?” (Gramsci, 1987, p. 622). Aos educadores, portanto, cabe buscar 

por esta educação libertadora, que torne os sujeitos cada vez mais livres, e a 

sociedade com melhores condições de vida coletiva. O Movimento Escola Sem Partido 

está alcançando bastantes adeptos para sua causa, e, caso este projeto seja aprovado 

em escala federal, estaremos retrocedendo para um país mais conservador, mais 

preconceituoso, mais intolerante e mais elitizado. Diante disso, não podemos ficar de 

braços cruzados!  
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  

  

Quadro 1: Cronograma de Atividades - 2017  

  Março  Abril  Maio  Junho  Julho  Agosto  

Etapa 1  X            

Etapa 2    X          

Etapa 3    X          

Etapa 4      X        

Etapa 5      X  X      

Etapa 6            X  
Fonte: Dados Primários, 2017.       

  

Descrição das Etapas (Sugestão, confirmar com seu Orientador)  

Etapa 1 – Contato com o(a) orientador(a). Entregar o Anteprojeto.  

  

Etapa 2 – Retomar o anteprojeto. Prosseguir com a pesquisa e a escrita da 

fundamentação teórica com o acompanhamento do(a) orientador(a).  

  

Etapa 3 – Finalizar a fundamentação teórica. Fazer a introdução. Iniciar os resultados 

de pesquisa. Elaborar os Procedimentos Metodológicos.  

  

Etapa 4 – Encerrar os resultados de pesquisa. Escrever as conclusões. Fazer o 

resumo e o resumo em língua estrangeira.  

  

Etapa 5 – Revisar: texto, citações, referências, anexo, apêndice, sumário e formatação 

geral. Enviar ao orientador para fins de banca.  

  

Etapa 6 – Banca de defesa. Fazer correções, se necessário. Fim.  
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