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RESUMO  
O trabalho que apresentamos se propõe a analisar o movimento Escola 
“sem” Partido e sua articulação com o Estado a partir das ações 
empreendidas pelo governo Bolsonaro na educação. Dialogamos com a 
literatura marxista, ao debatermos sobre o papel do Estado e a noção 
de ideologia. Desse modo, compreendemos que o Estado e a ideologia 
se encontram diretamente articulada aos interesses do movimento. Por 
fim, tecemos nossa conclusão, na qual foi possível compreender que o 
movimento atua no sentido de manter inalteradas as estruturas sociais 
que perpetuam desigualdades e opressões, utilizando-se do espaço 
educacional com o aval do Estado. 
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ABSTRACT 
The work we present proposes to analyze the Escola “without” Party 
movement and its articulation with the State from the actions 
undertaken by the Bolsonaro government in education. We dialogue 
with Marxist literature, as we debate the role of the State and the notion 
of ideology. In this way, we understand that the State and ideology are 
directly linked to the interests of the movement. Finally, we weave our 
conclusion, in which it was possible to understand that the movement 
works to keep the social structures that perpetuate inequalities and 
oppressions unchanged, using the educational space with the 
endorsement of the State. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Analisar a educação brasileira sob a gestão do presidente Jair Bolsonaro se coloca como 

um desafio. Equivale esclarecer, que os obstáculos encontrados se relacionam não com a 

complexidade do programa estabelecido pelo governo, mas na medida em que há uma total 

falta de direcionamento e medidas eficazes que busquem solucionar os problemas reais da 

educação brasileira.  Convém ressaltar que no título desse trabalho, bem como, no decorrer da 

exposição utilizaremos o nome Escola “sem” Partido aspeado, por considerarmos que o próprio 

nome do movimento é tendencioso, pois expressa uma equivocada separação entre escolas 

“com” e “sem” partido2.  

No presente estudo, buscamos analisar o movimento Escola “sem” Partido (ESP) e sua 

articulação com o governo Bolsonaro, a partir de uma visão do papel do Estado e como este 

pode atuar na efetivação dos princípios defendidos pelo ESP. Abordamos os principais aspectos 

característicos do movimento, seus objetivos e meios de atuação. Para tanto, realizamos um 

passeio pela página do movimento na internet, bem como, buscamos a literatura existente que 

discute sobre o tema. Para além disso, discutimos Estado e Ideologia à luz do referencial teórico 

marxista, pois compreendemos que o mesmo se articula à luta de classes, ao entendimento das 

contradições que perpassam nossa sociedade e mantém uma perspectiva de transformação 

social. 

Sem pretender esgotar o tema, já que a realidade é bem mais complexa, inicialmente 

trazemos uma breve introdução, em seguida, desenvolvemos a discussão sobre a conjuntura 

histórica brasileira com a chegada de Jair Bolsonaro à presidência, além de apresentarmos 

características relevantes do movimento Escola “sem” Partido. Em um segundo momento, 

traçamos um debate em torno do papel do Estado e o uso da ideologia como mecanismo de 

falsear a realidade com o objetivo de manter o status quo da classe dominante inalterado, 

utilizando-se do espaço educacional. Por fim, tecemos considerações finais, na qual nossas 

análises nos levam a concluir que o que se encontra em curso é um amplo projeto de desmonte 

da educação brasileira, com o intuito de deslegitimar as instituições de ensino, reduzindo-as a 

um projeto de educação técnica que sirva aos interesses da classe dominante. 

 
2 Disponível em: https://www.sinprodf.org.br/artigo-escola-sem-partido-ou-educacao-sem-liberdade/ acesso em: 
11/01/2022. 
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2 A EDUCAÇÃO EM TEMPOS DO ESCOLA “SEM” PARTIDO  

 

Observou-se um discurso abertamente conservador no Brasil, que encontrou terreno 

fértil na polarização política no qual se encontra o país, desde a campanha política entre Dilma 

Roussef (PT) e Aécio Neves (PSDB), em 2014. Assim, presenciamos Jair Messias Bolsonaro, 

vencer as eleições em 2018, apresentando uma campanha política que não diverge de sua 

trajetória parlamentar, sempre pautado em tom ofensivo contra mulheres, gays, lésbicas, 

negros, indígenas, entre outros. Defensor fervoroso de que há em curso no Brasil um processo 

de “esquerdização” política, o que, na visão do mesmo, é preciso montar todo um aparato 

estatal para desestabilizar as instituições que se encontram embebidas de uma militância 

política. Já em seu discurso de posse, enfatiza ser necessário retomar os valores familiares, 

respeitar as religiões e a tradição judaico cristã, que segundo ele, foram deturpados ou 

invisibilizados pelas “amarras ideológicas” que dominam o Brasil na atualidade3. 

Nesse mesmo discurso, o presidente eleito evidencia a atenção especial que dará a área 

educacional brasileira, a mesma ganha bastante notoriedade nessa suposta cruzada ideológica 

que Bolsonaro travou e diz que irá aniquilar. As pautas do governo tentam minar com as 

discussões de gênero, instauram um clima policialesco nas instituições de ensino e colocam a 

educação em um cenário de incertezas e de poucas ações efetivas. 

As ideias do governo Bolsonaro, encontram embasamento no movimento que ficou 

conhecido nacionalmente por Escola “sem” Partido (ESP). Considera-se sua origem em 2004, 

nesse ano, o advogado e procurador do Estado de São Paulo, Miguel Nagib, acusa o professor 

de história de sua filha de doutrinação e encabeça, sem sucesso, uma tentativa de punição. 

Mas, é importante pontuar que as ideias que dão origem a sua criação remontam ao ano de 

2002, quando o então Partido dos Trabalhadores (PT) chega à presidência da República. 

Segundo os argumentos do ESP, o PT seria o causador do aparelhamento do Estado (aqui 

especificadamente, a escola) no que tange ao processo de propagação de ideologias 

identificadas como de esquerda. Contudo, é entre 2014 e 2015, que o movimento começa a 

apresentar notoriedade. Quando os filhos do atual presidente Jair Bolsonaro elaboram Projetos 

de Lei (PL) e apresentam em suas casas legislativas.  

 
3 Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/01/leia-a-integra-do-discurso-de-bolsonaro-na-
cerimonia-de-posse-no-congresso.shtml Acesso em: 04/01/2021. 
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Realizando um passeio pelo site do ESP4, o mesmo se descreve como “associação 

informal, independente, sem fins lucrativos e sem qualquer espécie de vinculação política, 

ideológica ou partidária”. Observa-se também que o programa elenca alguns objetivos 

considerados cruciais para o desempenho de suas atividades, a saber: 1) combater a suposta 

contaminação político ideológica presente nas instituições de ensino do país, as quais os 

mesmos defendem que há um processo de “esquerdização” em curso; 2) defesa dos valores 

morais e intelectuais dos estudantes e o direito das famílias de ensinar a partir das suas próprias 

convicções morais e religiosas e por fim, 3) combate a discussão de gênero e sexualidade nas 

escolas, sendo considerados pelos signatários do movimento, como conteúdos em conflito com 

a moral defendida pelos(as) estudantes e famílias, o que complementa o segundo ponto, 

tornando-o mais claro em relação aos “valores morais” e ao padrão social instituído que não 

pode ser questionado. 

Desse modo, o ESP vem se configurando como um dispositivo que atua no sentido de 

policiar a ação docente, utilizando mecanismos que buscam instaurar o medo e a censura 

dentro dos muros escolares, em nome de uma suposta neutralidade defendida pelo 

movimento. Importante pontuar que a neutralidade não é um pressuposto defendido pelo 

Estado Democrático de Direito, pelo contrário, nossa Carta Magna institui objetivos políticos a 

serem alcançados. Segundo a Constituição Federal, são elementos primordiais do Estado 

Democrático de Direito “a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político” (BRASIL, 2015, art. 1º, grifo nosso). 

Em conformidade, temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - Lei n° 9394/96) que 

define as diretrizes e bases da educação brasileira, que compreende que a educação tem o 

compromisso de articular-se com o mundo do trabalho e à prática social, tendo por “finalidade 

o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1996, art. 2º; grifo nosso).  Ainda em alinhamento com a 

Constituição Federal e com o direito de liberdade de ensinar e aprender temos os Parâmetros 

Nacionais Curriculares (PCN), desde as séries iniciais, que direcionam a imprescindibilidade do 

ensino em pautar-se na construção da cidadania “tendo como meta o ideal de uma crescente 

igualdade de direitos entre os cidadãos, baseado nos princípios democráticos” (BRASIL, 1997, 

p. 13). 

 
4 Disponível em: http://escolasempartido.org/ acesso em: 05/01/2021. 
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Desse modo, preza-se por uma escola que seja um espaço que contribua para a 

formação de sentidos éticos fundamentais e característicos do fazer e ser cidadão(ã), 

possibilitando as discussões de assuntos que fazem parte da dinâmica social e incidem 

diretamente sobre a vida dos sujeitos. Assim, observamos com clareza que preparar os(as) 

estudantes para o pleno exercício da cidadania não corresponde ao ato de doutrinar, mas, de 

contribuir para que o(a) estudante compreenda as relações sociais nas quais se insere e nesse 

sentido possa atuar sobre elas de forma crítica e consciente.   

O discurso dos defensores do ESP e nisso o presidente Bolsonaro se inclui apresentam 

uma nítida função de ocultar o controle ideológico que há tempos ocorre nos muros escolares, 

bem como ao disseminar que o ambiente escolar é cadeira cativa de “doutrinação ideológica 

de esquerda” atuam de forma “hipócrita e interesseira, militam em favor da ampliação do 

controle e da precarização do trabalho docente, do desrespeito à autonomia das escolas e dos 

sujeitos da educação e em favor de todos aqueles que têm lucrado [...] com esse projeto” 

(GIROTTO, 2016, p. 73). Assim, compreendemos que o ESP se utiliza de um discurso que tem 

por objetivo disseminar os interesses e o modo de enxergar o mundo de um grupo social 

específico. 

 

3 A ASCENÇÃO DO ESCOLA “SEM” PARTIDO E SUA RELAÇÃO COM O ESTADO SOB A 

LIDERANÇA DE BOLSONARO  

 

O Escola “sem” Partido não pode ser analisado de forma isolada, é necessário entender 

a conjuntura política, social e econômica que permeiam sua ascensão e fortalecimento dentro 

das políticas públicas empreendidas pelo Estado, no governo Bolsonaro. Eleito em 2018, a partir 

de artimanhas jurídico-midiáticas, o presidente não somente evidenciou a sua agenda 

econômica alinhada aos interesses do capital, como também colocou em pauta os interesses 

de diversos grupos que o apoiaram até a chegada ao planalto.  Nesse contexto, observamos um 

crescente alinhamento das ações executadas pelo MEC ancorados nos objetivos defendidos 

pelo ESP para a educação brasileira. Em meio a esse caldo, torna-se necessário entender o papel 

do Estado e quais interesses se colocam como primordiais na agenda governamental. 

Na obra Ideologia Alemã, Marx e Engels, apresentam o Estado como uma criação 

histórico-social dos homens (e mulheres), colocando-o como instrumento da classe dominante 
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com o objetivo de manter o status quo e assegurar que a classe dominada se conserve 

subjugada. Os autores enfatizam que 

 
“por essa contradição do interesse particular e do interesse comunitário que o 
interesse comunitário assume uma organização autônoma como Estado, separado dos 
interesses reais dos indivíduos e do todo, e ao mesmo tempo como comunidade 
ilusória, mas sempre sobre a base real” (MARX & ENGELS, 2009, p. 47). 

 

Em sua mocidade, Marx sinalizou que aprofundaria as discussões em torno do Estado, o 

que acabou não ocorrendo diretamente. Em contrapartida, pensadores marxistas se 

propuseram a dialogar com a categoria e trouxeram a luz significativas contribuições para se 

pensar o papel do Estado. 

Ernest Mandel aponta para uma perspectiva que coaduna com Marx, “o Estado é 

produto da divisão social do trabalho [...] cujo papel era sustentar uma estrutura de classe e 

relações de produção” (1986, p. 334). Lênin em sua obra, O Estado e a revolução, analisa 

criticamente o papel do Estado, enfatizando que “o Estado é o produto e a manifestação do 

antagonismo inconciliável das classes. O Estado aparece onde e na medida em que os 

antagonismos de classes não podem objetivamente ser conciliados” (2010, p. 27). 

Ao passo que compreendemos que o Estado se configura como instrumento de 

dominação e legitimação da burguesia, é necessário entender como essa dominação se faz 

concretamente, seguindo essa linha de raciocínio, Ernest Mandel em seus estudos, elenca como 

três, as funções do Estado: 1) o Estado precisa gerar as “condições gerais de produção”, 

condições estas que não podem ser concebidas pela classe dominante; 2) conter as 

insatisfações ou insurreições das classes dominadas ou de parcelas particulares da classe 

dominante; 3) “integrar as classes dominadas, garantir que a ideologia da sociedade continue 

sendo a da classe dominante [...] que as classes exploradas aceitem sua própria exploração sem 

o exercício direto da repressão” (1986, p. 334). O autor esclarece que para o Estado exercer sua 

dominação de classe, é preciso manter uma estrutura que funciona como mediadora no que 

tange a integrar as diversas esferas da vida social, a saber: ideologia, política, filosofia, valores 

morais. Mas elenca que é pela instrução, através dos seus mecanismos de propagação, “pela 

educação, pela cultura, pelos meios de comunicação”, mas, que principalmente pelas 

“categorias de pensamento” inerente à organização de classe de uma sociedade” (IDEM) que 

se efetivam e atingem o consenso geral na sociedade. 
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É no sentido de manter inalterado o sistema de exploração e submissão da classe 

trabalhadora que a educação ganha centralidade. Esta engloba não somente as instituições 

formais de ensino, em sua maioria de responsabilidade estatal, mas se alarga para outras 

instituições que atuam fortemente no processo de formação de consciência, como família, 

igrejas, associações, grupos de jovens, partidos políticos, entre outros. Nesse sentido, “o 

processo educativo se reverte de suma importância, de uma relevância sem par na construção 

da vida, na formação do mundo, no estabelecimento das relações interpessoais dos indivíduos” 

(GUIMARÃES, 2008, p. 39).  Seguindo essa lógica, a educação, vinculada ao Estado, em sua 

própria natureza assume a função de veículo de disseminação da ideologia dominante visando 

a manutenção do status quo vigente (MESZÁROS, 2005.). 

Nesse sentido, Mauro Iasi elucida que ideologia não significa exclusivamente um 

conjunto de ideias, que são difundidas e introjetadas nas cabeças de homens e mulheres pelos 

mais diversos instrumentos e mecanismos. Pois, se assim fosse, nos levaria a errônea e simples 

solução de se criar uma “ação anti-ideológica” e substituir as “velhas, por novas ideias” e 

“[...]quando, numa sociedade de classes, uma delas detém os meios de produção, tende a deter 

também os meios para universalizar sua visão de mundo e suas justificativas ideológicas a 

respeito das relações sociais de produção que garantem a dominação econômica” (2011, p. 20-

21). Nessa perspectiva, a burguesia ao assumir o controle dos meios de produção e desse modo 

ao ter para si o domínio da força de trabalho neste processo, se estabelece como classe 

dominante refletindo seu poder também na esfera Estatal, este se transforma em 

representante oficial dos seus interesses. “O Estado é a instância que diz representar o interesse 

universal, mas representa o de uma classe. Ele cumpre a universalidade reproduzindo o 

interesse da classe dominante”. (MONTAÑO E DURIGUETO, 2011, p. 36).  

Nesse panorama a educação se coloca como espaço de disputas sociais, dada a sua 

dimensão formativa e desencadeia confrontos políticos e ideológicos, revelando que esta pode 

atuar tanto para a manutenção da sociedade capitalista, como pode contribuir para a superação 

da ordem vigente. Em consonância com tal discussão, Antônio Gramsci, importante estudioso 

italiano marxista, faz uma discussão sobre Estado, denominando-o de Estado Ampliado5. 

 
5 “Em Marx, o conceito de sociedade civil está na infraestrutura, o local das necessidades e da produção econômica. 
Gramsci já aloca a sociedade civil na superestrutura, ambiente da construção das ideologias e do embate pela 
hegemonia. Todavia, não se pode negar seu marxismo, pois a sociedade civil para ele está sempre em relação 
dialética com a infraestrutura, a qual é determinante em última instância” (ADAMS; PFEIFER. 2006, p. 242-243). 
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Observando a sociedade de sua época, foi possível desvelar uma outra expressão do 

Estado que não era somente a coercitiva.  Gramsci identifica que o cenário histórico abre espaço 

para novas articulações, que mesclam entre coerção e consenso. Assim, temos um 

aprimoramento, uma ampliação da visão marxista de Estado, que além de considerar 

“sociedade política”, em seu sentido mais restrito, inclui a “sociedade civil” (GRAMSCI, 2011, 

C1, p. 119). O autor compreende esta como, variadas e diferentes instituições, “ditas privadas”, 

que integram o “aparelho de hegemonia política e cultural das classes dominantes” (GRAMSCI, 

2011, C 8, p. 284), por meio dos quais o Estado exerce a sua função de mentor do consenso, 

fazendo com que as classes dominadas não consigam perceber a opressão e desigualdade que 

estão submetidos. E acrescenta Gramsci, a Escola se constitui em uma instituição de enorme 

grau de importância para o Estado. 

Para o italiano, “o proletariado deveria buscar não só controlar a produção econômica, 

mas torna-se classe dirigente imprimindo uma direção político-cultural às forças sociais” 

(ADAMS; PFEIFER. 2006, p. 246). Daí compreendemos a correlação de forças que se estabelece 

dentro dos muros escolares. A Escola pode contribuir como espaço de desconstrução de 

preconceitos naturalizados socialmente, atuando de forma a descortinar a desigualdade entre 

homens e mulheres, a expor a problemática do racismo latente e estrutural de nossa sociedade, 

ampliar a visão de mundo da classe trabalhadora diante da exploração do capital. Importante 

pontuar que a escola, sozinha, não modifica as estruturas sociais vigentes, mas, como já dito 

anteriormente, é um espaço que que serve de aliado nesse processo.    

Na tentativa de alinhar a educação as suas pautas conservadoras, o presidente deu início 

a um período de desequilíbrio no comando da própria pasta, o Ministério da Educação (MEC), 

teve sua gerência ocupada por quatro nomes até então. O primeiro, Vélez Rodrígues, esteve à 

frente durante três meses. Teve sua gestão marcada por decisões que foram desde a alterações 

no que tange a não mais exigir referências bibliográficas para os livros didáticos a proferir em 

entrevista que a “universidade não era para todos”6. A situação tornou-se insustentável. Em 

seu lugar assumiu o não menos polêmico, o economista Abraham Weintraub. 

A frente da pasta, Weintraub, se envolveu em diversas situações embaraçosas e 

declarações em tom ofensivo nas redes sociais. Sua gestão também ficou marcada pelos cortes 

 
6  Disponível em: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/01/28/ideia-de-universidade-para-todos-nao-
existe-diz-ministro-da-educacao.ghtml acesso em: 08/01/2022 
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na educação. Chegou a declarar que nas Universidades Públicas o que ocorria não era 

ensino/pesquisa e extensão, mas sim “balbúrdia” e plantações extensivas de maconha.7 Em 

maio de 2019, o MEC divulgou um bloqueio de 30% do orçamento das verbas de custeio e 

investimentos das instituições de ensino federais, o corte de verbas comunicado pela pasta 

inicialmente atingia a Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universidade Federal Fluminense 

(UFF) e Universidade de Brasília (UnB). Questionado em relação a motivação do bloqueio em 

entrevista ao Jornal Estado de São Paulo8, o ministro comentou o corte de verbas na UFF, Ufba 

e UnB e enfatizou "Universidades que, em vez de procurar melhorar o desempenho acadêmico, 

estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas. O próprio jornal Estado de São Paulo 

mostrou que as instituições citadas na entrevista pelo gestor da pasta haviam apresentado 

progressos significativos no ranking universitário internacional, o Times Higher Education. No 

mesmo dia em que a reportagem foi publicada o MEC recuou e estendeu o corte a todas as 

Universidades e Institutos Federais.   

Exaltando os ânimos ainda mais, em dezembro, foi publicada uma portaria que limitou 

a participação de cientistas brasileiros em congressos, feiras, seminários e afins ao mínimo de 

dois participantes, mesmo que essas despesas fossem custeadas com fundos próprios dos 

pesquisadores. Em nota a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia 

Brasileira de Ciências (ABC) argumentaram que os encontros científicos são de extrema 

importância para a pesquisa e inovação brasileiras. A portaria foi revogada pouco mais de um 

mês após sua publicação  

O governo Bolsonaro, por intermédio do MEC, estabeleceu que não fossem pagos aos 

professores das universidades e institutos federais horas extras, adicional noturno, bem como 

aumento de salário por progressão de carreira ou qualquer outra ação que consequentemente 

resulte em aumento de despesas com os servidores da ativa e aposentados. Tal atitude foi 

severamente rechaçada pelos reitores, pois segundo estes tal determinação afeta frontalmente 

as atividades de ensino e pesquisa, tendo como consequência uma infinidade de ações judiciais, 

pois viola direitos dos trabalhadores da educação.  

 
7 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53058067 acesso em: 08/01/2022. 
8 Disponível em: https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,balburdia-plantacao-de-maconha-e-bloqueio-

de-recursos-os-ataques-de-weintraub-as universidades,70003203018 Acesso em: 11/01/2022. 
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Encerrando o ciclo de Weintraub, a gota d’água foi uma reunião ministerial em que o 

mesmo se refere aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) como “vagabundos” e que 

se pudesse colocaria todos na “cadeira”9. A fala teve bastante repercussão, obrigando o 

presidente a demiti-lo. Mas, em contrapartida, o ex-ministro foi indicado por Bolsonaro para 

cargo no Banco Mundial.  Em seu lugar nem chega a assumir a pasta, Carlos Alberto Decotelli, 

o mesmo é acusado de inconsistência em seu currículo lattes, inclusive foi acusado de plagiar 

sua dissertação. O governo logo anunciou seu substituto.  

Como quarto ministro a ocupar a chefia da pasta em menos de um ano e meio, Milton 

Ribeiro, é nomeado pelo presidente. Teólogo, professor, advogado e pastor da igreja 

Presbiteriana. Já presenciamos seu nome envolto a uma polêmica que envolvia um vídeo 

publicado no pretérito, no qual o mesmo defendia a dor como mecanismo para educar crianças, 

mesmo apagando o vídeo com receio de represálias a seu posicionamento, a tentativa foi em 

vão já que o mesmo havia sido compartilhado nas redes sociais. Milton Ribeiro fez diversas 

declarações ofensivas e que demonstram seu total alinhamento ao que defende o governo 

Bolsonaro. Em entrevista à Folha de São Paulo (s/p, set, 2020), Ribeiro afirmou que a 

homossexualidade não é normal e atribui a “famílias desajustadas”. Na mesma entrevista, o 

ministro desvaloriza o papel do professor e declara que no Brasil só é professor(a) quem não 

conseguiu ascender em outra carreira, “hoje ser professor é ter quase uma declaração de que 

a pessoa não conseguiu fazer outra coisa”. Milton Ribeiro também aponta que irá revisar os 

conteúdos trabalhados em sala de aula referente ao tema gênero. Segundo Bolsonaro, a escola 

perdeu o sentido de ensinar ao incluir pautas que buscam discutir temas que afetam 

diretamente a sociedade brasileira e que podem contribuir na redução da violência, 

discriminação e desigualdade social.  

Bolsonaro como chefe do poder executivo, concedeu tutela para demissões do alto 

escalão do ministério da Educação, em uma clara tentativa de desarticular a pasta.  Seguindo 

nossa linha de análise, os pressupostos nos quais se embasam o ESP defendem uma 

neutralidade não somente da escola, mas do próprio Estado. Observa-se que nem a escola e 

nem o Estado são neutros. Afirmamos não ser possível a neutralidade dentro dos muros 

escolares, mas com isso não queremos dizer que a mesma seja monopolizada por uma única 

 
9 Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2020/06/18/interna_politica,1157920/video-veja-
os-motivos-que-levaram-weintraub-a-deixar-o-governo.shtml acesso em: 08/01/2022. 
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visão de mundo, deve ser plural, permeada pelas contradições que envolvem a sociedade na 

qual esta se encontra inserida.  

O cenário atual é de desmonte da escola pública, gratuita e laica. As vias de 

desmoronamento se dão tanto pelo asfixiamento financeiro, como pela desvirtuação da função 

da escola, sendo resumida a mera instrução técnica. Presencia-se a falta de financiamento e a 

criação de uma esfera de desprestígio das instituições de ensino e pesquisa do país.  

Portanto, se coloca urgente e necessário analisar de forma minuciosa as ações do 

governo, em especial para nosso estudo, a educação. É preciso estar atento as mudanças e os 

projetos que vem sendo implementados pelo MEC. Observamos o avançar dos princípios do 

ESP e o presidente já alertou em sua fala que “o governo operacionaliza a política educacional 

sem lei específica sobre o assunto. Já botamos isso sem lei. Já tem impresso em livros e 

cadernos o que o aluno tem direito”10.  

Finalizo, sem esgotar o tema, com uma fala que Karl Marx fez do contexto histórico 

francês, da tomada do poder, pelo sobrinho de Napoleão Bonaparte, Luis. Importante pontuar 

que a “presente obra nasceu sob o impulso imediato dos acontecimentos, e o seu material 

histórico não ultrapassa o mês de Fevereiro (de 1852)”. O que nos assombra é observar as 

infelizes coincidências no que tange a subida ao poder de um governo reacionário, que não se 

dava credibilidade quando se lançou candidato. Aqui, mencionamos, Marx, que em 1852 

demonstrou “como a luta de classes criou em França as circunstâncias e as condições que 

permitiram a um personagem medíocre e grotesco representar o papel de herói” (MARX, 1984, 

p. 1-2). Assim, compreende-se que quando há o acirramento da luta de classes, os aparatos 

estatais se unem a classe dominante com o objetivo de manter a ordem, nem que isso custe 

perder os anéis, se preservada a mão. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O quadro que se delineia sob o manto do governo bolsonarista para a educação 

manifesta os reais propósitos da extrema direita no poder estatal. O autoritarismo e o 

conservadorismo expressos em seu programa de governo e nos direcionamentos dados até 

 
10  Disponível em: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2019/12/18/interna_politica,815051/bolsonaro-
defende-weintraub-e-que-escola-sem-partido-esta-em-operacao.shtml acesso em: 10/01/2022. 
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então as instituições de ensino evidenciam a tentativa de dissolver o pensamento crítico e 

deslegitimizar a importância dessas instituições perante a opinião pública. 

Entendemos que a ideologia dominante, esta que é disseminada em todos os espaços, 

inclusive na escola, busca omitir uma relação de dominação, a partir dela busca transformar 

uma visão de mundo, que é particular e atende aos interesses de uma classe, (leia-se classe 

dominante) como universais. É notório que qualquer alternativa a ordem vigente é fortemente 

reprimida e nesse propósito entra todo o aparato estatal que funciona como representante dos 

interesses da burguesia, mesmo tentando transparecer que atua buscando o bem coletivo.  

O Escola “sem” Partido é fruto desse caldo conservador e ideológico que paira sobre, ou 

melhor, que se mantem nas estruturas que fundam desigualdades, injustiças e opressões. Se 

alimenta da polarização política que o Brasil vivencia e camufla seus reais objetivos ao 

reproduzir um discurso de neutralidade e de uma escola livre de influências partidárias e 

ideológicas. Observa-se que o que se busca é a manutenção da ordem social vigente 

controlando o que se pode pensar e o que se pode falar. Tal atitude é extremamente perigosa 

para uma democracia tão frágil como a brasileira. O campo é minado e a resistência se coloca 

como horizonte. O pensamento crítico é uma das vias de superação dessa ordem que priva a 

maioria da população de vivenciar uma sociedade livre de injustiças e privações. 
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