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Resumo 

O objetivo do presente texto é investigar como o conhecimento escolar, central no jogo político da 
atualidade, contribui para a reimaginação da cultura e da própria escola. É importante salientar que 
escola e currículo devem ser compreendidos neste trabalho como produtores de diferenças e que o 
conceito de diferença é requerido como permanente mote de produção de subjetividades nos 
processos de enunciação da ação cultural (Bhabha, 2007). No primeiro momento serão analisados 
os discursos sobre o movimento que pauta o Projeto de Lei Escola Sem Partido (ESP); para isso, o 
conceito de conhecimento escolar tensionado entre as teorias críticas e pós-críticas será levado em 
consideração. No segundo momento, será tomada como ponto de partida a ideia de que o 
movimento exprime significação única no que diz respeito à produção de conhecimento presente 
no âmbito escolar; argumenta-se que ao se buscar neutralidade há um esvaziamento de sentidos e 
significados da educação. No terceiro tópico, as vozes discentes serão levadas em consideração 
para se chegar a uma compreensão e colocar sob rasura a proposta de uma “escola sem partido”. À 
guisa de conclusão, assume-se que a reimaginação do conhecimento, e da própria escola, pode ser 
encarada como uma política de produção curricular que ocorre, também, nas vozes dissonantes 
presentes no cotidiano escolar.  

Palavras-chave: Conhecimento escolar. Escola. Cultura. Currículo e diferença.  

 

Abstract 
The aim of this article is to analyze how School Knowledge, which plays central role in the current 
political arena, works as a means of reimagining culture and school itself. It is also important to 
highlight that both School and curriculum should be considered here as catalysts of difference and 
that the concept of difference is central to the production of subjectivity that takes place in the 
enunciation, the act of utterance of a culture (Bhabha, 2007). Firstly, discourses about the 
movement that sponsored the “School Without Party” bill (ESP, in Portuguese) will be analyzed. 
Critical and post-critical theories on School Knowledge will be used here. Secondly, the ideas held 
by the movement on the subject of production of knowledge will be presented; our point is that in 
the searching for neutrality, there is a dangerous risk of voiding education of its meaning and 
significance. Thirdly, students’ voices will be taken into consideration in view of better 
comprehending and putting under suspicion the “School Without Party” proposition. The 
polyphony found among the student’s discourses reveals that rather than a consensus; there is a 
series of disputes in the school environment. Finally, given these points, the conclusion is that 
reimagining knowledge and school itself should be faced as curriculum production politics, which 
many times occurs in the dissonant voices present at school in an everyday basis. 
Key Words: School Knowledge. School. Culture. Curriculum and difference.  
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Introdução  
 
 O tempo presente tem sido revelador de desafios no qual grandes utopias, certezas e 
convicções estão em xeque. A ideia de um único projeto político está sendo confrontada 
com projetos em disputas que têm se apresentado à sociedade na arena política e social. 
Também mudam-se os fluxos globais e transnacionais, alarga-se a temporalidade, enquanto 
comprimem-se os espaços; enfim, espaços-tempos entram em confronto nos âmbitos local e 
global, relativizando-se a dimensão da própria vida humana. Dessa forma, as guerras, na 
contemporaneidade, são movimentos que criam conflitos internos e externos, gerando 
grandes fluxos migratórios de pessoas. Ressurgem antigos e novos projetos de sociedade, 
uns calcados no conservadorismo extremo, outros num proselitismo sem fim.  
 Importantes desafios ligados às temáticas da realidade social, tais como as relações 
entre pluralismo e relativismo, universal e particular, público e privado, profano e sagrado, 
sucesso e fracasso escolar, igualdade e desigualdade, mesmice e diferença,  local e global, 
entre outros, emergem num interstício entre Cultura e Educação (Candau, 2008).  
 Nesse cenário, percebe-se a disputa de projetos como Escola Sem Partido, Escola 
Livre, Escola Sem Mordaça, Movimentos juvenis de ocupação e desocupação, Movimento 
do Povo Livre e Sem Medo, Movimento Anarquista, Movimento do Passe Livre, Movimento 
do Brasil sem Corrupção, entre outros. Justifica-se, no âmbito acadêmico, a criação de uma 
Base Nacional Curricular Comum (BNCC) que tenta articular e fixar identidades, 
aprisionar sentidos, ou seja, controlar atos e ações do currículo. Criam-se formas de 
controle negociado para os sujeitos da/na escola. Propagam-se horizontes de “qualidade” e 
“transformação” como forma de melhoria do que está posto ao modelo de “fracasso” da 
escola brasileira, sobretudo a escola pública. Reverberam-se as ideias de neutralidade e 
cientificidade, enfim, destacam-se modelos salvíficos para a educação das infâncias e 
juventudes calcados no conhecimento como panaceia dos problemas da educação.  
 É a partir desse contexto que o presente artigo tem como objetivo articular o debate 
em torno do eixo: currículo, identidade e poder, entendo a centralidade do conhecimento no 
jogo político na atualidade. Como jovens estudantes do Ensino Médio de uma escola 
pública estadual no Rio de Janeiro significam o movimento “Escola Sem Partido”? Parte-se 
de uma problematização sobre inúmeras possibilidades de dizer os sentidos do 
conhecimento escolar e da própria escola numa perspectiva de centralidade da cultura 
(Hall, 1997) e da cultura como fluxo (Bhabha, 2007; Appadurai, 2003, 2009). A escola e o 
currículo aqui são entendidos como produtores de diferenças. O conceito de diferença é 
requerido como permanente mote de produção de subjetividades nos processos de 
enunciação da própria ação cultural  (Bhabha, 2007).  
 A tensão posta no século XX, no ideário escolar de universalização da educação 
básica e, também, de redemocratização do país, revela pontos nodais no processo de luta 
por demandas sociais e econômicas. Assim, no bojo de tais discussões se apresentam o 
acirramento da ideia de pluralidade cultural e o surgimento da preocupação de discursos 
sobre cultura e diferença que medeiam o conhecimento na esfera escolar (Macedo, 2014a).  
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 Diferença numa perspectiva estruturalista é encarada como diferença entre algo que 
já preexiste. Nas palavras de Macedo (2014a, p. 87), é “uma diferença que pressupõe 
partilhamento de traços comuns entre aquilo que será diferenciado”. Desta forma, será 
sempre uma diferença que compara preexistentes já diferentes, que normatiza. Contudo, em 
contraposição a tal perspectiva, assume-se a ideia de que diferença é diferença em si, numa 
perspectiva pós-estrutural, em que “não há diferentes a serem tornados iguais e noções 
como reconhecimento e redistribuição deixam de fazer sentido” (Macedo, 2014, p. 95). A 
diferença é différance, é enunciação, sem fixações. A autora ainda argumenta que “essa 
diferença (em si) não inferioriza, ao contrário ela é condição de surgimento do sujeito” 
(idem, p. 100). Neste caso, o sujeito jovem estudante da escola pública.  
 Para Macedo (2014a), a diferença entre está filiada a uma concepção de cultura 
como tradição a ser ensinada e com sentidos produzidos cotidianamente na escola. Deste 
modo, o debate proposto por Forquin (1993, p.167) versa sobre a cultura da escola como 
“um mundo social, que tem suas características de vida próprias, seus ritmos e seus ritos, 
seu imaginário, seus modos próprios de regulação e de transgressão, seu regime próprio de 
produção e de gestão de símbolos”. Constitui, assim, uma concepção de tradição que 
universaliza, e, quiçá, essencializa, processos postos no projeto educacional da 
modernidade; processos esses que estão imbricados à ideia de conhecimento escolar.  
 O projeto de escola moderna, conforme sinaliza Pereira (2016), assumiu o ideal de 
instituição responsável pela transmissão e propagação da chamada “cultura universal”. No 
âmbito da própria escola, ainda na esteira de Forquin (1993), a ideia de cultura transmuta-se 
numa cultura escolar, ou seja, em “um conjunto de conteúdos cognitivos e símbolos que 
selecionados, organizados, ‘normalizados’, rotinizados, sob efeitos de imperativos de 
didatização, constituem habitualmente o objeto de uma transmissão deliberada no contexto 
das escolas” (Forquin, 1993, p. 167).  Tal cultura escolar vem fixando sentidos sobre o que 
seria também o conhecimento presente no âmbito da escola.   
 Postas tais considerações, é mister pensar a escola como lugar de contradições e 
tensões, em que o questionamento sobre o conhecimento escolar, sua produção de sentidos 
e significados, recai sobre a própria instituição. Ao passo que a escola reproduz discursos e 
práticas, ela também é produtora de sentidos desses discursos e práticas postas à vida 
social. Assim, entende-se a escola como cenário e palco, como protagonista e coadjuvante, 
concomitantemente. Nesse contexto, é preciso compreender discursos escolares como 
forma analítica da própria instituição em pauta, entendida não somente como lugar que 
recebe a diferença e os diferentes, mas também como produtora de diferenças.  
 Metodologicamente utiliza-se a abordagem student voice (“voz do aluno”), que no 
Brasil foi introduzida por Mattos e Alves (2015) e internacionalmente por Cook-Sather 
(2002). Tal abordagem tem ancoragem nas narrativas, subjetividades e reflexividades dos 
participantes da pesquisa de modo a não apenas ilustrar, antes de tudo, consubstanciar 
formas de entendimento, mudanças de atitudes, saberes, valores e maneiras de ver o mundo 
a partir da ótica dos próprios sujeitos.  
 As atividades de investigação apresentadas no presente trabalho ocorreram no ano 
de 2016 com duas turmas de 1º ano do Ensino Médio de uma escola pública da rede 
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estadual, na cidade de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro. 
Foram realizadas produções textuais como forma de emergir as vozes discentes acerca do 
que os estudantes pensam/pensavam sobre o que seria o Projeto de Lei “Escola sem 
Partido”, ou mesmo, uma “escola sem partido”. As produções foram digitalizadas e 
analisadas como forma de compreensão de categorias analíticas por meio do conteúdo.  
 Castro (2011) define categoria temática como uma atribuição de qualidade a um 
determinado sujeito. Segundo a autora, “atualmente, este sentido de atribuir uma qualidade 
surge com a finalidade de ‘possibilitar’ a análise do objeto ou do campo de estudo” (idem, 
p. 60). Dessa forma, “o material passa progressivamente a falar, revelando, assim, 
gradativamente, diferentes níveis de significação, nas quais, as tematizações vão nomeando 
os dados de campo” (Castro, 2011, p. 145). Entende-se que o processo de categorização se 
dá por agrupamento das temáticas por sentidos, o que pressupõe uma organização que 
“estuda os conteúdos por núcleos de sentido e tematiza os depoimentos” (Fontoura, 2008, 
p. 138). Esse reagrupamento ocorre a partir de uma leitura pormenorizada do material que, 
por sua vez, possibilitará a contextualização dos eventos transcritos com as descrições no 
caderno de campo. Os estudantes, por sua vez, são encarados como sujeitos do 
conhecimento (Fagundes, 2011), considerando suas opiniões, desejos e interesses. Aqui as 
vozes são formas de construir e reconstruir significados e vicissitudes que impulsionaram 
novas formas de interpretar, ver e ouvir a realidade a partir do outro.  
 O texto em tela apresenta e problematiza, no primeiro momento, o conhecimento 
escolar que tensionado entre o crítico e o pós-crítico1 desliza sentidos sobre suas próprias 
definições tomando como análise os discursos sobre o movimento que pauta o Projeto de 
Lei Escola Sem Partido (ESP). No segundo momento, trabalha-se a partir da ideia do 
Movimento Escola Sem Partido em sua relação com a produção de conhecimento presente 
no âmbito escolar, argumentando que em nome da neutralidade há um esvaziamento de 
sentidos e significados da educação. No terceiro momento parte-se das vozes discentes para 
compreender e colocar sob rasura uma proposta de “escola sem partido”. De forma 
polifônica, as vozes do alunado não evidenciam um consenso, antes, muitas disputas. Por 
fim, à guisa de conclusão, assume-se que a reimaginação do conhecimento, e da própria 
escola, pode ser encarada como uma política de produção curricular que ocorre, também, 
nas vozes dissonantes presentes no cotidiano escolar.  
 
O conhecimento escolar e o Movimento “Escola sem Partido” 
 

No bojo de um contexto social que valoriza a autonomia e um processo pedagógico 
que seja crítico presente na escola pública, vive-se no Brasil um movimento que pauta a 
ideia de neutralidade como concepção de educação e escola, qual seja, o “Projeto Escola 
Sem Partido (ESP)”. Tal organismo, então, é entendido como proposta de lei que torna 
obrigatória a afixação, em todas as salas de aula do ensino fundamental e médio, de um 
cartaz com os seguintes conteúdos de deveres do professor: 
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1. “O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover 
os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, 
religiosas, morais, políticas e partidárias; 
2. O professor não favorecerá, nem prejudicará os alunos em razão de suas 
convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou a falta delas; 
3. O professor não fará propaganda político partidária em sala de aula nem 
incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas; 
4. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor 
apresentará aos alunos de forma justa –  isto é, com a mesma profundidade e 
seriedade, - as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a 
respeito; 
5. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação 
moral que esteja de acordo com suas próprias convicções;  
6. O professor não permitirá que os direitos assegurados aos itens anteriores 
sejam violados pela ação de terceiros dentro de sala de aula”2.  

 
Os dizeres acima refletem “Sem meias palavras, [que] os docentes são concebidos 

como entregadores dos conhecimentos definidos por agentes “competentes” sob a 
orientação de bancos, associações e institutos empresariais” (Frigotto, p. 11, 2016). O 
movimento indica um modelo de educação e escola que compreende o estudante como 
tábula rasa no processo pedagógico e o professor como uma ameaça que pode cooptar ou 
doutrinar os estudantes. Já o conhecimento é coisificado, por isso mesmo, também deve ser 
colocado sob vigilância.   

 Lopes e Macedo (2011) advogam a ideia de que a discussão sobre o conhecimento 
no campo curricular oscila entre o relativismo da aceitação de múltiplos saberes como 
válidos e o universalismo de aceitação de alguns saberes como arautos da verdade. As 
autoras indicam que, nessa perspectiva, o currículo não é entendido como algo fixo, como 
um produto outorgado à escola. O currículo assume o sentido de disputa da própria luta 
pela produção de significados, ou seja, o currículo assim como o conhecimento são 
entendidos como produção cultural em que se precisa debater, por exemplo, um modelo de 
escola sem/com partido. Parte-se de um princípio de que o “currículo é um espaço-tempo 
em que sujeitos diferentes interagem, tendo por referência seus diversos pertencimentos, e 
que essa interação é um processo cultural que ocorre num lugar-tempo cujas 
especificidades me interessam estudar” (Macedo, 2004, p 288).  

 Gabriel e Moraes (2014) indicam que o significante universal, mais especificamente 
o conhecimento universal, é entendido como modo de homogeneizar e determinar limites. 
Isso significa hegemonizar sentidos e práticas específicas para o controle social. Numa 
perspectiva crítica o debate sobre o que é “fundamental” de ser ensinado na escola está 
posto em centralidade. O conhecimento universal, aquele propagado pela ciência moderna -
em que todos têm que saber e que está vinculado ao modelo eurocêntrico - torna-se 
fundamental numa proposta de educação pautada no projeto de sociedade da ESP. 

 O conhecimento escolar é situado, então, entre as diversas fronteiras aqui 
apresentadas, podendo ser entendido como fruto do borramento destas. Defende-se o 
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argumento de que o conhecimento escolar é um conhecimento estabelecido a partir de 
“estabilidades provisórias de sentidos sobre fenômenos sociais e naturais, cuja objetivação 
se faz em meios as disputas entre processos de significação perpassados por diferentes 
fluxos de sentidos [...]” (Gabriel, 2015. p. 439).  

 Conhecimento escolar pode ser entendido como atos de significação na medida que 
significar perpassa pelo entrecruzamento do conteúdo, da experiência, da cultura e da 
ciência. Entende-se que atos de significação incidem i) na experiência de ser afetado, assim, 
gerando novas formas de se pensar e repensar o mundo, pois os afetos são construções 
culturais, “e que não têm nenhuma consistência fora dessa construção” (Favret-Saada, 
2005, p. 155), e ii) na imaginação como prática social na fabricação da vida dos sujeitos, 
assumido a imaginação dos próprios sujeitos que fazem parte da escola (fora dela), gerando 
novos tipos de política, novos tipos de expressão coletiva e novas necessidades de 
disciplina social (Appadurai, 2003). A escola seria, então, essa comunidade imaginada que 
cria sentidos para seus sujeitos. E criando-os, também socializa, seja em âmbito local e/ou 
global, um conhecimento entendido e defendido como agência cultural.  

 O movimento por uma “escola sem partido”, posto em relação com o conhecimento 
escolar, pode ser entendido como um projeto que não compreende a leitura de mundo como 
dimensão ética e política. “Um projeto que deseja silenciar as diversas vozes de pluralidade 
presentes no chão da escola, sobretudo, da escola pública brasileira. Entendendo que a 
dimensão do educar não deve estar presente no processo de ensinar e aprender” (Frigotto, 
2016, p. 12). 

 Neste ínterim, Lins e Oliveira (2016, p.1 58) questionam “Qual o papel que a escola 
cumpre na formação de consciências? A quem serve a separação entre instrução e 
educação? Crianças e jovens são receptores passivos do que escutam?”. Os autores  
problematizam a ideia de educação, escola e conhecimento justamente por proporem 
perguntas que se juntam a tantas outras em projetos de uma sociedade em disputa. 

 O movimento ESP, contudo, não pode ser entendido como algo dado à escola e ao 
currículo escolar. É percebido como um projeto em disputa que precisa ser encarado na 
arena política, ética e moral presente no mundo de hoje. Desta forma, há também um grupo, 
já organizado, que se posicionou contrariamente ao movimento, grupo este composto, 
sobretudo, de docentes, que afirmam e reafirmam a escola pública como arena política na 
qual devem prevalecer as diversas vozes, já que se entende a educação como lugar de 
disputa e contradição.  

 Ao trazer à tona as contradições postas na sociedade, também se fomenta um debate 
que seja reflexivo de maneira a contribuir para a formação de alunos e alunas capazes de 
resolverem conflitos coletivamente e para a formação de sujeitos autônomos que atuem de 
maneira competente nos diversos contextos sociais. 

 
 

Ao por entre aspas a denominação de “Escola sem Partido” quer-se 
sublinhar que, ao contrário, trata-se da defesa, por seus arautos, da escola 
do partido absoluto e único: partido da intolerância com as diferentes ou 
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antagônicas visões de mundo, de conhecimento, de educação, de justiça, 
de liberdade; partido, portanto da xenofobia nas suas diferentes facetas: de 
gênero, de etnia, da pobreza e dos pobres, etc. Um partido, portanto que 
ameaça os fundamentos da liberdade e da democracia liberal, mesmo que 
nos seus marcos limitados e mais formais que reais. Um partido que 
dissemina o ódio, a intolerância e, no limite, conduz à eliminação do 
diferente (Frigotto, 2016, p.12). 

É importante destacar que no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CAp-UERJ), por exemplo, existe um projeto de 
Iniciação à Docência3 que vai ao encontro de uma perspectiva de escola que significa o 
conhecimento escolar a partir da pluralidade de sujeitos que dela fazem parte. Ao 
possibilitar debates em sala de aula dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental com 
temáticas como tolerância, respeito, justiça, liberdade, cooperação, entre outros, fomenta-se 
uma reflexão sobre a sociedade e sobre quais são os possíveis papéis no mundo a partir e 
com a escola (Carvalho et al, 2017). 

 Segundo Lins e Oliveira (2016), a escola é chamada a se situar num campo de 
disputas, que reflete uma ideia de sociedade. Um projeto que estando em construção, 
também, evidencia contradições e confrontos.  

 
A escola é mais uma arena de disputa de ideias, reflete a sociedade, mas pode ser 
um lugar de experiências inovadoras e transformadoras ou de propagação do 
ideário conservador. A Lei 10.639/2003 e mais a frente a Lei 11.645/2008 
representam um marco histórico de disputa epistemológica ao incluir a História 
da África e cultura afro-brasileira e indígena no currículo escolar. Os 
ensinamentos escolarizados balizados na visão eurocêntrica de mundo 
permanecem hegemônicos na maioria das escolas, mas não é possível negar a 
existência da Legislação e as novas práticas possibilitadas por ela (Lins; Oliveira, 
2016, p. 163).  

Ao colocar em relevo o debate sobre as questões étnico-raciais, os autores, também 
evidenciam uma disputa pelo conhecimento escolar. Destaca-se que diante das políticas de 
reconhecimento da diferença, há também uma disputa por um ideário conservador, ou seja, 
há disputas de sentidos sobre o conhecimento proposto no âmbito da escola. Lins e Oliveira 
(2016) afirmam que o Movimento da Escola Sem Partido é o movimento de uma educação 
que deseja neutralidade e uma escola que se quer vazia de sentidos e significados. E um 
conhecimento que se quer neutro e descontextualizado.  
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Vozes discentes e dissonantes sobre uma “escola sem/com partido”.  
 

Parte-se do pressuposto de que é preciso compreender outros saberes sobre a escola 
a partir da voz discente, mas que dialoga com tantas vozes possíveis, que são entendidas 
como agência humana (Mattos; Alves, 2015). Propõe-se uma pesquisa que seja 
participativa e que relacione experiência e vivência como formas de compreensão de um 
recorte de uma determinada realidade social. Assim, entende-se que os alunos e as alunas 
têm ideias sobre suas escolas, analisando-as e propondo formas de melhoria  para o lugar 
onde se vive e estuda (Grion; Cook-Sather, 2013).  

Dessa maneira, parte-se de uma leitura que ocorra numa perspectiva de 
compreender os diversos fluxos culturais e também como forma de abarcar as imaginações 
coletivas e as coletividades imaginadas na era da globalização de raiz (Appadurai, 2009). 
Globalização esta entendida como processos mais fluidos e celulares que buscam abrir 
brechas possíveis para a vida social.  

A juventude vive dilemas impostos pela violência, desigualdade social, educação, 
geografia urbana e social, cultura e lazer etc. Destaca-se a ideia de que a trajetória de 
participação dos jovens no cenário político mudou nos últimos anos, tampouco, as relações 
familiares. Enfatiza-se o lugar do Ensino Superior para esse grupo, além da difícil procura 
por trabalho. À medida que tais demandas surgem no horizonte também descortina-se o 
olhar para processos de pertencimento religioso, sexual, classista e cultural dos grupos de 
jovens cristãos, candomblecistas, LGBTs4, negros, feministas, moradores de favela etc. 
Uma militância fruto de uma participação política que é posta em xeque por indicar formas 
outras de mobilização. Evidencia-se, por outro lado, que há uma parcela de jovens que vem 
morrendo: a juventude negra e pobre, sobretudo. Sendo esta a maior vítima das 
desigualdades estruturais no país, de forma geral, e na escola, de forma particular 
(Gonçalves Pereira, 2012).  

Postas tais considerações destacam-se as vozes dos estudantes que relatam maneiras 
de compreensão sobre o Movimento Escola Sem Partido. O primeiro texto a ser analisado 
versa sobre os sentidos de “precariedade” da educação que também perpassa sobre a ideia 
de “qualidade” requerida pelos estudantes: é preciso pensar, segundo eles/elas, na “bandeira 
dos salários, transporte, merenda etc.” A precariedade da escola em tela revela olhares 
sobre as condições da escola pública de forma geral, que não sendo universal, se faz 
presente num quadro de realidade do Estado do Rio de Janeiro. Por fim, a argumentação 
versa sobre a ideia de contrariedade ao projeto de lei, por entendê-lo como algo que está 
posto num cenário de não qualidade e como um instrumento de opressão contra os 
docentes, não gerando, assim, um “senso crítico” nos próprios estudantes, aqui entendido 
como senso de argumentação e contrariedade presente nas aulas no cotidiano escolar. A 
“democracia”  está no horizonte, resta saber como alcançá-la.  

 
Texto 01: Escola Sem Partido ou Partidos sem Escolaridade? Esse é só mais um 
palco para atores, na melhor das hipóteses, medíocres. Melhor, nós dizemos 
porque não se sabe realmente o que os motiva. Existe realmente essa politização 
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do ensino ou isso é uma bandeira fácil de ser carregada. Em muitos lugares do 
país, professores e alunos enfrentam condições físicas muito precárias para o 
ensino (isso sem falar de salários, crescimento profissional e acadêmico, 
transporte e merenda). Essa bandeira ninguém quer levantar, essa sim é a 
bandeira pesada. Mas essa sim poderia fazer a diferença para alunos e 
professores. Nos parece que pessoas que nunca pisaram em uma sala de aula 
desde seus tempos do colégio, pessoas que se forem pedidas para ministrar uma 
aula sobre seu projeto de escola, vão desempenhar de modo sofrível, estão dando 
palpites demais sobre temas que não dominam. Assim como o professor não deve 
doutrinar, o legislador também não deve deixar sua doutrina ofuscar o maior 
valor que é de bem público.... Cada dia é um aprendizado que pode ser longa a 
caminhada da vida e que a democracia seja nossa bandeira de verdade. Somos 
completamente contra este projeto, já que não temos uma educação de qualidade 
e querem oprimir os professores, pois para nós é opressor este projeto, todos 
temos o direito de opinar e para opinarmos temos que nos confrontar com 
opiniões contrárias, assim expor nossas opiniões, isto libera naturalmente, 
instantaneamente o senso crítico, temos o direito de nos expressar e a escola é o 
lugar ideal para desenvolver esta habilidade (Estudantes:  A. V. S., L. E. D. e L. 
L. P., estudantes do 1º ano do Ensino Médio da Escola B. M. em Nova 
Iguaçu/RJ).  

As falas acima indicam questões sobre os lugares e os sentidos de educação nas 
vozes discentes. Sinalizam que há uma reflexão sobre a escola, os professores e o mundo.  
Também trazem à baila que a realidade social da juventude deve ser encarada como um 
recorte social, ou seja, um grupo específico que se fala. Na contemporaneidade, muito se 
tem debatido sobre a escola e a superação para o ingresso dos alunos e alunas das classes 
populares aos bancos de estudo mais avançados. Também se tem debatido sobre a 
significação para os usos de uma “educação de qualidade” para esse público. Que escola 
pública queremos?  

É sobre esse pretexto que eclode a ideia de requalificação do sujeito moderno, ou 
seja, novos sujeitos que adentram a escola moderna e dela fazem parte trazendo à tona 
questões nodais para pensarmos os processos educacionais. Nas palavras de Macedo 
(2014b, p. 1536) podemos pensar que: “Num nível mais macro, tenho argumentado que as 
políticas tomam a qualidade da educação como significante nodal capaz de sobre 
determinar as demandas de diferentes grupos que se constituem neste jogo político”. 

A autora continua sua argumentação indicando que à medida que a cadeia de 
equivalência é tornada “real” por um sem números de fatos e dados, trata-se de um discurso 
capaz de tornar equivalentes praticamente todas as demandas no campo da educação 
(Macedo, 2014b). O que é uma educação de qualidade?  No texto dos estudantes acima há 
uma pista que qualidade está relacionada à democracia: “Cada dia é um aprendizado que 
pode ser longo na caminhada da vida e que a democracia seja nossa bandeira de verdade”. 
A democracia como uma bandeira de luta e posição dos estudantes é um indício de que 
qualidade pode ser significada dentro do contexto democrático. Aqui a participação de 
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todos os estudantes, além da voz, dentro do âmbito escolar por meio dos grêmios e 
representação discente nas turmas e nos Conselhos de Classe (COC) sejam indicativos de 
aspectos democráticos ligados à juventude.  Em que pese o contexto político pós-golpe5, 
como definir democracia no jogo atual?   

O segundo texto, abaixo, estabelece seu argumento em torno da ideia de 
“imposição”, ou seja, a ação que os docentes imprimem nas formas de pensar aos 
estudantes. As falas evidenciam que a “liberdade” e “o direito” se contrapõem à imposição. 
O grupo defende sua contrariedade ao movimento ESP afirmando que há direito, ou mesmo 
liberdade, de opinar sobre as coisas e o mundo. Tampouco indicam que os estudantes têm 
argumentos para concordarem ou discordarem, não sendo encarados como tábulas rasas. 
Evidenciam também um aspecto importante na atualidade: novas formas de pensar e 
contra-argumentar em tempos de redes sociais tão velozes.  

 
Texto 02: A escola sem partido é um projeto de lei que é contra a “imposição” dos 
professores, ou seja, eles acreditam que os professores aproveitam do seu momento 
com os alunos para promover suas opiniões e ideologias, preferências religiosas, 
morais, políticas e partidárias. Somos contra a escola sem partido, pois todos 
acreditamos que cada pessoa tem o direito de opinar sobre algo, possuir liberdade de 
expressão, e os professores têm esse direito também. E nós, alunos, temos argumentos 
suficientes para concordamos ou discordarmos do que uma professora diz (Estudantes 
C. S. M. do 1º ano do Ensino Médio da Escola B. M. em Nova Iguaçu/RJ).  
 
 

Ao se colocarem contrários ao movimento ESP os estudantes argumentam a partir 
da ideia de “que cada pessoa tem o direito de opinar sobre algo, possuir liberdade de 
expressão, e os professores têm esse direito também”. Ao colocarem professores e 
estudantes na circunscrição do direito à opinião, há uma pressuposição de independência 
negociada, horizontalidade nas relações, novas formas de solidariedade e novas formas de 
estratégias de poder e contestação (Appadurai, 2009). A liberdade denotativamente versa 
sobre o direito ao livre arbítrio, à escolha, o que nas narrativas discentes são significadas 
como possibilidade ao diálogo, e à ideia de diferença. Uma diferença que não anule o Outro 
(Macedo, 2014a), mas produza sentido no contexto da interação com concordância ou 
discordância.  

Embora os propulsores do movimento ESP venham requerendo os usos da ideia de 
liberdade em seus discursos, ela também pode significar aprisionamento. Recorrem à 
Constituição Federal e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos para afirmarem 
que professores e professoras estão presos a uma obrigação. “Isto significa que os 
professores já são obrigados a respeitá-los ‒ embora muitos não o façam, sob pena de 
ofender”6.  

 
 a liberdade de consciência e de crença e a liberdade de aprender dos alunos (art. 5º, 

VI e VIII; e art. 206, II, da CF); 
 o princípio constitucional da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado 

(arts. 1º, V; 5º, caput; 14, caput; 17, caput; 19, 34, VII, ‘a’, e 37, caput, da CF); 
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 o pluralismo de ideias (art. 206, III, da CF); e 
 o direito dos pais dos alunos sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos 

(Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 12, IV). 
 
Tal qual a fala dos estudantes, o direito é uma ideia requerida para operar numa 

lógica de liberdade, ou seja, tem-se direito à liberdade. A voz do senso comum entende que 
o lugar de aprendizagem do/da jovem é a escola; entretanto, as vozes dissonantes desses 
jovens nos apontam para o fato de que a aprendizagem se dá em múltiplas dimensões, 
sendo a escola apenas um dos locais onde se aprende. Podemos desenvolver, desta forma, 
uma compreensão de liberdade que não seja hierárquica, mas horizontal...  

O terceiro texto, de igual forma dos outros argumentos, opera numa lógica da 
“influência”. A lógica é de que os professores influenciam os estudantes, mas que estes têm 
seus próprios “pensamentos e opiniões”. Os alunos entendem que a ideia de doutrinação, 
segundo suas perspectivas, é uma ação errada. Eles se posicionam a favor ao movimento do 
ESP defendendo, justamente, uma ideia de liberdade, já que sendo um influenciador, o 
professor, não permite uma liberdade ao estudante.  

 
Texto 03: Escola sem partido é um projeto que promove uma escola em que os 
professores não podem influenciar os alunos a nada, eles não poderão nos influenciar 
seja a respeito de religião ou política. Somos a favor desse projeto pois, achamos que 
os professores não devem influenciar os alunos em nada. Os alunos devem ter seu 
próprio pensamento e sua própria opinião. A doutrina em si é errada sempre, a 
questão é saber se esse é um problema amplamente disseminado pelo país, ou se é 
uma questão pontual em algumas escalas. Hoje, é impossível saber o quão grave e 
disseminada é a doutrinação (Estudantes C. B. e M. L. alunas do 1º ano do Ensino 
Médio da Escola B. M. em Nova Iguaçu/RJ). 
 

 
Na visão dos idealizadores do projeto de lei, o objetivo do movimento ESP  “é 

informar e conscientizar os estudantes sobre os direitos que correspondem àqueles deveres, 
a fim de que eles mesmos possam exercer a defesa desses direitos”. Ao requererem a ideia 
de influenciar, ou doutrinar, os estudantes indicam que defendem o movimento, pois o 
mesmo “protege” o direito à religião e à política: “eles [os docentes] não poderão nos 
influenciar seja a respeito de religião ou política”. Parte-se de uma lógica de que os 
professores estariam convertendo estudantes à esquerda partidária e a um modelo de 
religião não-cristão.  

Dessa forma, coloca-se relevo sobre a relação religião e política, pois trata-se de um 
debate social intenso acerca da bancada evangélica nos poderes executivo e legislativo, ou 
mesmo, uma bancada da bíblia para usar a expressão de Marilena Chauí. A ideia da disputa 
religiosa também é uma ideia de perspectivas de mundos pautados no plano cultural 
(Appadurai, 2009). Destacam-se que os símbolos religiosos pautados num modelo cultural, 
o europeu, não é questionado dentro da lógica do movimento ESP. Questionam-se formas 
religiosas não eurocêntricas, pontualmente, as de matriz africana. Estaria religião ligada à 
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ideia de racismo? Evidenciando, assim, uma perspectiva colonizadora do movimento ESP 
(Bhabha, 2007).  

 O quarto, e último, texto evidencia que o movimento ESP é uma organização 
que comporta diferentes sujeitos que lutam “contra a doutrinação nas escolas”. Os 
estudantes se posicionam a favor do projeto porque defendem que o movimento “ajudaria” 
a “evitar brigas paralelas sobre religiões, sexualidades e controvérsia”. Mais uma vez temas 
ligados às identidades são postos em xeque e entendidos como “um problema”. Para que 
não houvesse embates e confrontos, optou-se por um modelo de educação pautada na 
neutralidade, ou seria no silenciamento de determinadas vozes?  

 
Texto 04: A Escola sem partido é uma organização composta por estudantes que 
defendem suas opiniões, lutando contra a doutrinação nas escolas. Eles buscam 
conhecimento em prol de sua futura carreira profissional, excluindo matérias que 
consideram desnecessárias para a mesma. Somos a favor da implantação da escola 
sem partido porque evita brigas paralelas sobre religiões, sexualidades e 
controvérsias. Concluímos que o governo deveria levar a sério a escola sem partido. 
(Estudantes A.B., N. D. alunas do 1º ano do Ensino Médio da Escola B. M. em Nova 
Iguaçu/RJ). 

 
 Pinar (2016) indica que o currículo é uma conversa complicada e é essa 

complicação que os estudantes evidenciam em suas narrativas. “Essa conversa com os 
outros é complicada devido nossa individualidade e a deles, e suas diferentes localizações” 
(Pinar, 2016, p. 21). “Evitar brigas paralelas” talvez traga à baila uma compreensão de 
educação que não está posta na contradição, que não é confronto, ou seja, num 
silenciamento de vozes presentes na arena escolar. A escola é o espaço-tempo da 
contradição como evidenciado por Borges (2016), e porque posta em contradição a 
dissonância precisa ser encarada como dimensão curricular. Ao se posicionarem a favor do 
movimento da ESP os estudantes trazem uma reflexão acerca das subjetividades, que é 
“marcada pela cultura, nacionalidade, pela historicidade” de cada um (Pinar, 2016, p. 28). 
Essas vozes também precisam pautar nosso pensamento acerca dos conhecimentos presente 
na escola, não serem silenciados. O desafio imposto é pensar em como trazer o Outro para 
que o currículo seja habitado e não temido?  

Nesse sentido, é preciso perceber nas falas arroladas acima que o futuro da escola é 
posto em contradição e tensão se desdobrando seguindo individualidades que são 
ressignificadas pela experiência de cada um, operando numa lógica da diferença, do vivido, 
também no âmbito da escola. A relação de conhecer e aprender, então, é estabelecida na 
própria relação com o mundo e as complicações acontecidas nele, sem um consenso. É 
preciso compreender tais argumentações advindas dos estudantes, não como forma de 
silenciamento, mas como lugar de se dizer em disputa na produção do conhecimento 
escolar.   
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À guisa de conclusão  
 
 Como em toda investigação, a pesquisa em tela fez, e ainda faz, um percurso de 
significativos desvios e revisões, ações necessárias nos deslocamentos teóricos e empíricos 
vividos. As narrativas dos alunos e as alunas do Ensino Médio geraram inquietações, 
achados, buscas por novas leituras e reflexões necessárias à produção de conhecimento em 
educação. A fluidez presente no dia a dia das relações sociais chega à escola e dela faz 
parte produzindo sentidos para juventude. Recorre-se à metáfora do ziguezague para pensar 
que os jovens vivem num vaivém constante no mundo contemporâneo (Pais, 2006).  
 O presente texto articulou o debate em torno do eixo: currículo, identidade e poder, 
evidenciando a centralidade do conhecimento no jogo político na atualidade. Trouxe como 
problemática a relação dos jovens estudantes do Ensino Médio de uma escola pública 
estadual no Rio de Janeiro com o Movimento “Escola Sem Partido”. Partiu-se de uma 
problematização sobre inúmeras possibilidades de dizer os sentidos do conhecimento 
escolar e da própria escola numa perspectiva de centralidade da cultura (Hall, 1997) e da 
cultura como fluxo (Bhabha, 2007; Appadurai, 2009). 
 Numa proposta de análise pautada em deslocamentos, entre o crítico e o pós-crítico, 
defendeu-se aqui que o conhecimento escolar é imaginação da cultura. Tal ideia é posta no 
sentido de compreensão da escola moderna que, estando sob rasura, vem apresentando 
chaves de análise importantes para repensarmos o papel do conhecimento num projeto de 
disputa de significação e hegemonias. 
 Ao evocar as vozes discentes sobre o movimento ESP quer-se evidenciar a 
necessidade de uma polifonia ao texto político. Aqui, optou-se pela voz discente acerca dos 
processos de compreensão do conhecimento escolar em consonância com a própria 
idealização de escola. Mais uma vez busca-se em Macedo (2017, p. 519) o argumento de 
que o “ESP veio explicitar, pelo viés da intolerância ao outro, a inadequação do político na 
escola, o que leva a crer que ele encontra aí um amplo espaço possível de articulação”.  
 Amplo espaço-tempo, como percebido nas argumentações dos estudantes, 
acreditando-se que no jogo político as armas e batalhas não estão dadas. O jogo está em 
disputa numa arena de conflitos vividos entre seus sujeitos, tornando tudo uma trama de 
produção de sentidos ao que é significado.  
 O conhecimento escolar e a produção de sentidos e significados existentes sobre a 
instituição escola, nesse contexto, compreendem práticas e saberes escolares, ainda que de 
forma contingencial, em sua dimensão das realidades sociais. A escola moderna está imersa 
numa arena em disputas de poder e saber que estão relacionadas com mudanças e 
transformações modernas e pós-modernas. O currículo, então, é “habitado por uma 
diferença que não se define como a oposição ao homogêneo, que penso ser possível tratá-lo 
como uma espécie de espaço-tempo cultural liminar” (Macedo, 2004, p. 291). Um espaço-
tempo de fronteiras em que as culturas presentes negociam com “a diferença do outro”, que 
explicita a insuficiência de todo e qualquer sistema de significação (Macedo, 2004).  
 Espera-se que este trabalho circule na/para emergência de novos entendimentos das 
práticas curriculares a partir dos próprios atores da escola e, de certa forma, enseje 



 
LUÍS PAULO CRUZ BORGES  
 
 

 
630 

reflexões nos processos de ensinar e aprender, através do que se chama no campo da 
antropologia afetar-se pelo campo, pelas vozes, pelo outro e por si mesmo.  
 
 
                                                            
Notas 
1 De acordo com Lopes (2013, p.09 ) “No campo do currículo, a expressão teorias pós-críticas é utilizada para se referir às 
teorias que questionam os pressupostos das teorias críticas, marcadas pelas influências do marxismo, da Escola de 
Frankfurt e em alguma medida da fenomenologia, discussões em que as conexões entre currículo, poder e ideologia são 
destacadas. Nessa perspectiva, por vezes estabelece-se uma linha do tempo na história do pensamento curricular, como se 
o currículo tivesse evoluído das teorias tradicionais para as teorias críticas de enfoque moderno e estruturalista para em 
seguida avançar para as teorias pós-críticas”. 
2 Fonte: www.programaescolasempartido.org/ acessado em 25 de fevereiro de 2017. 
3 Projeto de Iniciação à Docência “Salas de aula morais: aprendendo e crescendo com os conflitos na escola – o respeito 
ao outro a serviço do desenvolvimento” tem realizado diferentes atividades com as turmas dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental  do  Instituto  de  Aplicação  Fernando  Rodrigues  da  Silveira/  CAp‐UERJ  sob  a  coordenação  da  professora 
Maíra de Oliveira Freitas.  
4 A  sigla  LGBT  representa  a  fixação das  identidades  Lésbicas, Gays,  Bissexuais,  Travestis,  Transexuais  e  Transgêneros. 
Embora não se faça aqui um debate sobre as questões de gênero e sexualidade, se faz necessário afirmar que tal sigla 
apenas é uma forma contingente de nomear, mesmo sabendo que as identidades não podem ser nomeadas.  
5  De  acordo  com  Lins  e Oliveira  (2016,  p.  158),  “O  Brasil  viveu  um  “Golpe  de  Estado  Legal”,  segundo Michael  Löwy 
(2016), com a destituição da presidente eleita Dilma Rousseff, sem crime que justificasse, votado por um grande número 
de parlamentares envolvidos com corrupção e que dedicaram na Câmara de Deputados os  seus votos aos  filhos, aos 
pais, às tias, aos seus eleitores, a Deus. Golpe é a melhor palavra para descrever o processo que entra para a história do 
Brasil,  noticiado no mundo  todo  e que nos  permite  entender  o que  acontece  com a América  Latina  onde  em países 
menores, como o Paraguai e Honduras, seus presidentes eleitos também foram afastados. A cara do Golpe brasileiro é a 
de Eduardo Cunha, logo depois afastado por responder às denúncias com evidências claras de corrupção, que presidiu a 
histórica sessão de admissibilidade de abertura do processo de impeachment”. 
6 Fonte: www.programaescolasempartido.org/ acessado em 25 de agosto de 2017. 
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