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RESUMO: O presente estudo busca analisar o impacto preventivo da 
corrupção mediante o debate crítico da educação em direitos humanos no 
Brasil, em especial, na sala de aula no ensino fundamental. Pretendeu-se 
conceituar educação em direitos humanos e analisar o movimento da Escola 
sem Partido. Para atingir esse objetivo,foi utilizado o método dedutivo, além 
de meios de pesquisa eletrônico e bibliográficos. As pesquisas se deram por 
meio de doutrinas gerais e específicas sobre o assunto, bem como artigos 
científicos, jurisprudências, sites e leituras complementares.

ABSTRACT: The present study aims to analyze the preventive impact of 
corruption through the critical debate of human rights education in Brazil, 
especially in the basic education classroom. It was intended to conceptualize 
education in Human Rights and to analyze the movement of the School without 
Party. In order to reach the objective of the study, the deductive method 
was used, as well as electronic and bibliographic research resources. The 
researches were made through general and specific doctrines on the subject, 
as well as scientific articles, jurisprudence, websites and complementary 
readings.

PALAVRAS-CHAVE: Combate à corrupção. Educação. Direitos Humanos. 
Escola sem Partido. 

KEYWORDS: Fighting Corruption. Education. Human rights. School Without 
Party. 
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Introdução

 O presente artigo analisa o conceito de direitos humanos frente ao 
movimento da Escola sem Partido. Busca examinar o impacto da educação em 
direitos humanos na prevenção da corrupção como ação de conscientização 
para toda a sociedade. 

 Estão, entre os objetivos específicos deste texto, conceituar a 
educação em direitos humanos, refletir como ela pode prevenir a corrupção 
e analisar a atuação do movimento Escola sem Partido. A pesquisa se justifica 
pelo apelo atual e relevante que o tema possui, em razão da necessidade do 
enfrentamento à corrupção sistêmica no país, considerando que o ambiente 
escolar pode fortalecer esse enfrentamento para além dos muros escolares. 
O desvio de dinheiro público decepciona cada dia mais a população brasileira, 
que vive com poucos recursos e que não possui perspectivas de mudanças, 
mas também exige atitudes positivas para enfrentar esse problema nacional. 

 Para atingir o objetivo do estudo, foi utilizado o método dedutivo, 
além de meios de pesquisa eletrônico e bibliográficos. As pesquisas se 
deram por meio de doutrinas gerais e específicas sobre o assunto, bem como 
artigos científicos, sites e leituras complementares. 

1. EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS

 Conceituar educação em direitos humanos exige refletir sobre a 
efetividade da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também requer 
repensar o que é um direito humano e manter uma postura abertura para 
a diversidade de culturas no mundo e para o exercício da democracia. Os 
direitos essenciais à vida digna do outro estão em constante evolução e 
devem ser objeto de deliberação periódica, para permitir voz e vez a todos. 

 Educar em direitos humanos é engajar a participação de todos. 
Envolver-se com as deliberações quanto aos rumos a serem seguidos pelo 
Estado implica o efetivo direito à educação, por meio de uma política 
educacional que valorize os valores éticos ao longo da vida de cada pessoa. 
Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, em 
seu artigo XXVI, todo ser humano tem direito a instrução, orientada pelo 
pleno desenvolvimento da personalidade humana e respeito pelos direitos 
humanos. 
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 O direito humano à educação é completado, no artigo XXVII da 
Declaração Universal, pela afirmação de que todo ser humano tem direito de 
participar livremente da vida cultural da comunidade, inclusive do progresso 
científico e de seus benefícios. 

 Já o artigo 205 da Constituição Federal brasileira afirma que a 
educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, devendo 
ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho. 

 Tais finalidades são reproduzidas no artigo 2º da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação nacional (Lei 9.394/96), ao afirmar que a educação, dever 
da família e do Estado, é inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais 
de solidariedade humana, tendo por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho.  

 O Decreto n. 7.037, de 21 de dezembro de 2009, ao instituir o 
Programa Nacional de direitos humanos, estabelece que 

alcançar o desenvolvimento com direitos humanos é capacitar as pessoas e 
as comunidades a exercerem a cidadania, com direitos e responsabilidades. 
É incorporar, nos projetos, a própria população brasileira, por meio de 
participação ativa nas decisões que afetam diretamente suas vidas. É 
assegurar a transparência dos grandes projetos de desenvolvimento 
econômico e mecanismos de compensação para a garantia dos direitos 
humanos das populações diretamente atingidas1. 

 Ao determinar que o povo participe das decisões que lhes são afetas, 
o Programa Nacional de direitos humanos também prevê a transversalidade 
dos direitos essenciais à vida digna do ser humano, quando deixa explícito 
que os 

objetivos estratégicos direcionados à promoção da cidadania plena 
preconizam a universalidade, indivisibilidade e interdependência dos 
direitos humanos, condições para sua efetivação integral e igualitária. O 
acesso aos direitos de registro civil, alimentação adequada, terra e moradia, 

1 BRASIL. DECRETO Nº 7.037, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009. Aprova o Programa Nacional de 
Direitos Humanos - PNDH-3 e dá outras providências. Brasília, DF: Senado. 2009.
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trabalho decente, participação política, cultura, lazer, esporte e saúde, deve 
considerar a pessoa humana em suas múltiplas dimensões de ator social e 
sujeito de cidadania2.

 Para que o cidadão consiga reivindicar e desfrutar de seus direitos, 
agindo em contrapartida com responsabilidade na realização de seus 
deveres, a educação é um direito humano fundamental para essa plena 
participação política. A valorização do conhecimento requer uma nova 
epistemologia que inclua todos os atores do espaço político, possibilitando 
o diálogo intercultural e transnacional, o qual deve partir da premissa de 
que todo ser humano como é um sujeito de direitos3. Deve-se oportunizar 
autonomia, liberdade para a crítica e a possibilidade de participação ativa 
na tomada de decisões. Nos espaços da gestão pública, é preciso viabilizar 
a participação ao cidadão, inclusive pela sua inclusão digital, de modo que 
possa ser ouvido quanto as suas necessidades. A atuação do Estado deve ser 
pautada pelo respeito aos direitos humanos. 

 A possibilidade reivindicatória pela participação deve ser universal. 
Decorre desse dever a imperatividade de que as deliberações respeitem 
o direito à ação política de cada ser humano ao buscar seu progresso 
pessoal, suas necessidades particulares, a serviço do desenvolvimento da 
comunidade. O Estado somente funciona como Estado Democrático de 
Direito se há efetiva participação, liberdade de expressão, pluralidade de 
ideias, exercício pleno da cidadania e paridade nas decisões públicas.

 A escola, como organização que possibilita atuação política do ser 
humano desde a primeira infância, precisa ser repensada para, por meio 
de informações e pela formação cidadã, provocar o despertar de uma 
consciência política em seus alunos. A gestão da política educacional tem 
de ser democrática, para considerar as necessidades locais, ensinando 
à comunidade escolar como as instituições brasileiras devem agir na 
democracia. 

 Porém, a tradição autoritária e a burocracia centralizada, ainda 
presente em grande parte das instituições brasileiras, dificulta a construção 

2 Ibidem. 
3 AVRITZER, Leonardo; SANTOS, Boaventura de Sousa. Para ampliar o cânone democrático. 
2003. Disponível em: <www.eurozine.com/articles/2003-11-03-santos-pt.html.>. Acesso em: 
26 fev.  2018. p. 16.
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de um ambiente escolar democrático, gerando um funcionamento díptico4, 
que precisa ser repensado a partir da construção participativa dos projetos 
político pedagógicos:

Necessariamente plurais e, pelo menos parcialmente, contraditórios, os 
projetos pedagógicos com expressão em nível escolar são por natureza 
projetos político-educativos, ora refletindo, ora interrogando, valores e 
orientações políticas de mais vasto alcance e circulação na sociedade. 
Admiti-lo, contra visões atomizadas e despolitizadas de educação e 
pedagogia, constitui, de resto, um primeiro passo indispensável à 
compreensão do caráter político da educação e à repolitização da 
organização escolar, frequentemente representada como aparelho técnico-
racional, instrumental, desideologizado e politicamente neutro (isto é, 
domesticado) 5

 É comum o descrédito da democracia resultante da fragmentação 
do poder de participação popular. Isso decorre do confronto entre a 
legitimidade do cotidiano do ambiente escolar e a autoridade da burocracia 
do órgão central. Ao diluir o poder de participação, impedem-se novas formas 
de articulação para horizontalização das relações de poder, além de obstar 
o sentimento de identidade do ser humano com a organização, e dificultar a 
sua ação política.

 A participação em processos educativos, ao longo da vida, 
proporciona ao ser humano o pleno desenvolvimento da sua condição 
política de cidadão. Nesse sentido, deve-se questionar se a escola brasileira 
educa para o desenvolvimento da cidadania, podendo-se perguntar: será 
que se respeitam práticas democráticas dentro das escolas?; será que os 
estudantes têm sido despertados para a participação cidadã?  

 Para avaliar a qualidade da educação, é preciso ultrapassar os 
critérios meramente formais e quantitativos, para pensá-la a partir dos 
objetivos fundamentais da República:

(...) a palavra Educação, no direito brasileiro, refere-se a todos os processos 
formativos, formais e informais, públicos e privados, voltados a proporcionar 
o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para a cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.

4 LIMA, Licínio C. A escola como organização educativa. São Paulo: Cortez, 2001. p. 45.
5 LIMA, Licínio C. Organização escolar e democracia radical: Paulo Freire e a governação 
democrática da escola pública. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2013. p. 37. 
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Se a educação responde, antes de qualquer coisa, a necessidades individuais 
sociais e políticas (CF, art. 205), o seu conceito, no Estado Democrático 
de Direito, não pode ser desvinculado dos objetivos fundamentais da 
República (CF, art. 3º). Tal finalidade, por sua vez, implica a conservação de 
determinados valores, quais sejam a democracia, a justiça social, a liberdade 
e a paz, sendo esta a razão determinante da sistemática constitucional de 
promoção, proteção e garantias do direito à Educação.

 Com esse sentido, possibilita delimitar os bens protegidos pelo 
direito à Educação, incluídos os demais direitos de liberdade e igualdade a 
eles inerentes6.

 A importância da democratização do conhecimento para exercício 
da soberania popular, pela ação política, pode ser gerada e reforçada por 
meio de processos educativos. A todo ser humano é reconhecido o direito de 
conhecer as diversas culturas e o dever de respeitar as diferenças de classe, 
de raça, etnia, gênero, língua e opinião, para que possa compreender as 
necessidades dos outros cidadãos e, assim, agir de forma cooperativa, ética 
e solidária.

 O diálogo intercultural é indispensável para o resgate da cidadania. 
A efetividade dos direitos humanos depende da participação popular, para 
que não seja confundido com um discurso retórico. Afinal, as transformações 
sociais não decorrem de concessões dos detentores do poder, mas de 
lutas que afloram dos próprios oprimidos em um processo democrático 
permanente. 

 Desse modo, a escola pode não apenas reproduzir a ordem social 
vigente (marcada pelo individualismo, pelo consumismo, pela separação de 
classes sociais e pela apatia do cidadão), mas, principalmente, contribuir 
para melhorar a sociedade, orientando a transição ética e axiológica entre 
o passado e o futuro7. Por isso, é necessário repensar o papel da escola 
na formação do cidadão. Educar para o exercício da cidadania inclui a 
aproximação da teoria com a prática. As escolas precisam ser espaços 
democráticos, para poderem discutir as questões de interesse coletivo e 
agirem para melhorar a sociedade. 

6 RANIERI, Nina Beatriz Stocco. O direito educacional no sistema jurídico brasileiro. In: Justiça 
pela qualidade na educação. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 75.
7 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. São Paulo: Almedina, 2016. 
p. 664-672.
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 Para adquirirem um comportamento cívico ativo, os estudantes 
têm de desenvolver competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) 
que os possibilitem a participação na vida pública. A vivência da democracia 
deve começar na própria escola, a partir da escolha de representantes 
de turma, do incentivo à formação de grêmios estudantis e de diretórios 
acadêmicos, da participação direta em conselhos escolares ou na eleição dos 
órgãos de direção. A escola também deve ajudar os alunos a experimentar 
comportamentos cívicos responsáveis nas atividades extraescolares, com o 
envolvimento de professores, de educadores, de familiares e da comunidade. 

 Formar cidadãos, contudo, vai além do ensino do conjunto de valores 
inerentes a uma comunidade democrática8. O processo de aprendizagem 
deve estar fundado na participação ativa – pelo diálogo, o debate, o exercício 
da liberdade de discordar e a tomada de decisões em conjunto – para que 
a resolução dos problemas da vida em comunidade possa contribuir para 
a criação de hábitos e virtudes cívicas. Os ideais democráticos devem ser 
postos em prática para que os valores éticos se fixem na base cultural da 
sociedade. O processo educacional é dialógico e, por isso, deve transformar 
tanto o educador quanto o educando.

 A reflexão sobre o paradoxo entre autoridade e liberdade na 
educação aponta que usar mecanismos de abertura do sistema, para maior 
circulação de informações, torna o exercício da política mais democrático, 
com a união dos poderes instituídos e da sociedade9. 

 Contrariando essa percepção, o Estado brasileiro e mesmo a 
organização internacional dos sistemas de proteção dos direitos humanos são 
falhas ao não darem a devida voz aos grupos sociais, culturalmente diversos e 
marginalizados, isto é, quando não se respeita o direito humano à educação 
pública de qualidade ou uma educação que eduque sem participação. 

 Por exemplo, em outubro de 2017, o Ministério Público, em parceria 
com a Secretaria de Estado da Educação, o Poder Judiciário, a Assessoria 
Especial para a Juventude e a Assembleia Legislativa, no desenvolvimento do 
programa Geração Atitude, realizou uma pesquisa com 10.952 estudantes 

8 Idem. Ibidem. 
9 O’ DONNELL, Guilhermo; SCHMITTER, Philippe. Transições do Regime Autoritário: primeiras 
conclusões. Tradução de Adail U. Sobral. São Paulo: Vértice, Revista dos Tribunais, 1988. p. 
117.
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de ensino médio de todo o Paraná10. Dos jovens entrevistados, apenas 5,54% 
disseram participar ativamente de grêmios estudantis, 1,66% de audiências 
públicas, 16,25% da eleição para diretores de escola, 2,79% de Organizações 
Não Governamentais, 2,57% de Associações de Bairros, 2,52% de Partidos 
Políticos, 5,86% de manifestações e passeatas e 3,05% de reuniões de 
gestão participativa. Ademais, afirmaram que participaram de alguma 
audiência pública no último ano somente 11,89% e que, no mesmo período, 
realizaram algum tipo de trabalho voluntário, 23,30%. Ainda, 41,24% dos 
alunos não sabiam o que era a Constituição Federal, 81,68% jamais fez uso 
de algum portal da transparência e 78,71% nunca se valeu da Lei de Acesso 
à Informação. 

 Esses números revelam a ausência de uma cultura de participação 
democrática, apesar da existência de direitos que asseguram o exercício 
dessa cidadania ativa. Faltam informações mais qualificadas para que a 
participação seja mais efetiva e possa despertar nos alunos a importância da 
democracia, a partir da própria experiência escolar. 

 Com a consolidação de um sistema educacional que não possibilita 
na prática a gestão democrática da própria educação, não se produzem as 
condições embrionárias para o desenvolvimento de uma cultura democrática. 
É condição para a cidadania plena criar cidadãos ativos por meio da educação 
pública11, por processos formativos em que se construa identidade com 
o espaço político que se desenvolve, respeitando a diversidade cultural e 
incluindo saberes alternativos nas deliberações pelo bem comum. 

 Historicamente, não ocorre maior participação democrática devido 
à exclusão da diversidade de saberes12. Quando se fala em direito à educação 
para os direitos humanos, deve-se incluir o direito do povo de verificar e 
reivindicar suas necessidades, participando da discussão e da modificação 
das regras de convívio e dos limites do poder estatal. 

10  PARANÁ.  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PROGRAMA 
GERAÇÃO ATITUDE DGE/CICAJ. Disponível em < http://www.ceaf.mppr.mp.br/arquivos/File/
Noticias/Geracao_Atitude/Geracao_Atitude_Relatorio_2017.pdf >. Acesso em 08 mar. 2018. 
11 BOFF, Leonardo. Críticos, criativos, cuidantes. In: Educação cidadã: novos atores, nova 
sociedade. Coord. Flávio Lyra. Brasília: Educação Cidadã Talher Nacional, 2004. p. 7-8.
12 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. 7ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010. p. 55.



116

 A participação na verificação e reivindicação de necessidades 
contribui para que se forme uma rede preventiva e repressiva de atitudes 
voltadas à corrupção, o que pode impactar pedagogicamente atitudes futuras. 
Porém, com o déficit de informações e a desigualdade de oportunidades 
educacionais, boa parte da população brasileira deixa de participar na vida 
pública13. 

 Considerando as carências de educação política da população, para 
que mudanças se consolidem, torna-se necessária a inserção de valores 
éticos no raciocínio econômico, político e social14. Para isso, é preciso ampliar 
o acesso a elementos importantes da cidadania social, como a educação e 
a cultura, criando suporte para uma atuação política do ser humano que 
contenha o ato ético de religação com o outro, com a humanidade, fazendo 
sentir a vitalidade do princípio altruísta de inclusão e o apelo à solidariedade 
em relação aos seus15.

 Nesse sentido, Calixto Salomão Filho16 destaca a necessidade de 
se definirem tais valores para que o desenvolvimento possa ser alcançado 
por um processo de autoconhecimento da sociedade na descoberta de suas 
próprias preferências, sem o mero transplante de modelos alienígenas17. 

 Cada sociedade precisa discutir as formas específicas pelas quais 
conhece e define as suas instituições, bem como os valores mais apropriados 
ao seu desenvolvimento econômico-social18. Por força do autoconhecimento 
da sociedade, pela participação dos cidadãos e deliberação de prioridades, 
amplia-se a legitimidade do poder político, cuja eficácia é sustentada 

13 OSTROM, Elinor. Governing the Commons: The evolution of Institutions for collective action. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1990. p. 6.
14 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação, desenvolvimento e meio ambiente. In: ______ (Org.). 
Regulação e desenvolvimento: novos temas. São Paulo: Malheiros Editores, 2012. p. 17-18 e 28.
15 MORIN, Edgar. O método 6: ética. Tradução de Juremir Machado da Silva. 2ª ed. Porto 
Alegre: Sulina, 2005. p. 36 e 92.
16 SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. Cit. p. 18-19.
17 PORTUGAL GOUVÊA, Carlos. Regulação da Propriedade Privada: inovações na política 
agrária e a redução dos custos de equidade. In: SALOMÃO FILHO, Calixto. (Org.).  Regulação e 
desenvolvimento: novos temas. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 164-165.
18 O’ DONNELL, Guilhermo; SCHMITTER, Philippe. Transições do Regime Autoritário: primeiras 
conclusões. Tradução de Adail U. Sobral. São Paulo: Vértice, Revista dos Tribunais, 1988. p. 93. 
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pela consciência coletiva de sua necessidade ou de sua conveniência19, 
considerando-se a pluralidade de interesses de grupos sociais diversos, na 
oportunidade de participar de discussões e averiguações públicas. 

 Na análise da história brasileira, é possível observar a necessidade 
de planejar o direito à educação, para assegurar maior conhecimento da 
cidadania e alavancar a participação democrática20. A discussão sobre o 
direito à educação deve, portanto, ultrapassar os limites do discurso para 
possibilitar a democratização do conhecimento, pautada pela educação em 
direitos humanos que parta do reconhecimento da dignidade inerente a 
todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis, 
conforme prescreve a Declaração Universal dos direitos humanos.

 A educação em direitos humanos deve permitir compreender as 
necessidades do outro, incentivar atitudes de respeito ao ser humano onde 
quer que ele esteja, mas também oportunizar sua participação na construção 
do espaço político para conquista de legitimidade das decisões tomadas em 
nome da soberania popular. A verificação da gestão e da reivindicação de 
necessidades suas e do outro cria uma rede de proteção do interesse público, 
o que permite consolidar padrões éticos e prevenir atos de corrupção. 

 Como a educação em direitos humanos é tratada pelo Movimento 
“Escola sem Partido”? No que tal movimento pode auxiliar para a 
consolidação diária da oportunidade dada ao aluno e à comunidade escolar 
na participação para construção do espaço político? São algumas questões 
que serão analisadas a seguir.

19 TELLES JR., Goffredo. O povo e o poder: o Conselho do Planejamento Nacional. São Paulo: 
Malheiros, 2003. p. 23-25.
20 “Para além do discurso apologético da sociedade do conhecimento, da qualidade total, 
da formação flexível e polivalente, categorias que reeditam o ideário da teoria do capital 
humano, numa nova materialidade histórica, e, portanto os mecanismos de exclusão, pulsa 
uma realidade social, cultural e política construída, particularmente mas não só, nas últimas 
quatro décadas nas lutas por direitos civis, sociais, em suma, por uma cidadania real e 
efetiva para as classes trabalhadoras. É na avaliação crítica desta trajetória que reside a força 
política para não apenas resistir, mas disputar no plano da sociedade e no plano da educação 
uma proposta alternativa” (FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e formação humana: ajuste 
neoconservador e alternativa democrática. In: Neoliberalismo, qualidade total e educação: 
visões críticas. Org. Pablo A. A. Gentili e Tomaz Tadeu da Silva. Petrópolis: Vozes, 1994. p. 86). 
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O MOVIMENTO “ESCOLA SEM PARTIDO”

 A criação de uma rede de proteção do interesse público requer a 
formação de cidadãos conscientes e ativos do seu dever de verificação 
e reivindicação da garantia e efetividade de direitos humanos. Quanto 
melhor a educação em direitos humanos e mais frequente for a participação 
popular na verificação e reivindicação de necessidades públicas, maior será 
a possibilidade de formação de uma rede preventiva de atitudes voltadas a 
inibir a corrupção. 

 A verificação e reivindicação de interesses na esfera pública pode 
ser iniciada por uma discussão a respeito do interesse privado, que, ao ser 
discutido pela comunidade, pode torna-se interesse público na medida em 
que é exposto à comunidade e compreendido por ela como essencial à vida 
digna de um ser humano. 

 Buscar apenas o benefício de um interesse privado, que, se exposto e 
deliberado pela comunidade, seria considerado apenas um interesse privado, 
não essencial à vida digna do ser humano, é a base da ação corrupta. Não 
se dispor a perseguir apenas interesses próprios requer atitude consciente 
do cidadão, com ação previamente formadas com educação em direitos 
humanos. Para que isso ocorra, uma forma de prevenção pode se dar pela 
intensificação da educação em direitos humanos, com a possibilidade de 
impactar pedagogicamente atitudes futuras. A democracia precisa ser 
ensinada e vivenciada nas escolas para que os estudantes, conhecendo seus 
deveres e direitos, se tornem cidadãos ativos. 

 Entretanto, tramitam no Congresso Nacional o Projeto de Lei da 
Câmara nº 867/2015, de autoria do Deputado Federal Izalci do PSDB-DF, e 
o Projeto de Lei do Senado nº 193, de 2016, de autoria do Senador Magno 
Malta (PR-ES), voltados à alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, com redações idênticas, afirmando que o professor, no exercício de 
suas funções: 

I - não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, para promover 
os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências 
ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias; II - não favorecerá 
nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções 
políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas; III - não fará 
propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará seus alunos 
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a participar de manifestações, atos públicos e passeatas; IV - ao tratar de 
questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos, 
de forma justa, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas 
concorrentes a respeito; V - respeitará o direito dos pais dos alunos a que 
seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com 
as suas próprias convicções; VI - não permitirá que os direitos assegurados 
nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes ou terceiros, 
dentro da sala de aula21. 

 No âmbito estadual, por sua vez, surgiram outros projetos de lei 
com conteúdos similares, visando restringir a manifestação dos professores 
nas escolas22. 

 Um dos pontos mais controversos desses projetos reside na ideia 
de que os educadores não devem discutir, nos espaços escolares, temas e 
conteúdos que possam contradizer as convicções morais dos pais e mães dos 
estudantes. Por exemplo, a depender da turma para a qual ministre aulas, 
um professor estaria em uma situação de impasse ao tratar das origens da 
humanidade, pois não poderia discutir o evolucionismo diante de um aluno 
cuja crença familiar preconizasse o criacionismo. Da mesma forma, um adepto 
do liberalismo poderia ter sua moral familiar questionada em uma aula de 
história que discutisse as relações entre classes sociais e a industrialização no 
século XIX, ou uma família socialista poderia acusar o professor do seu filho 
de ferir seus valores morais em uma aula sobre a ideologia liberal e a crença 
no livre mercado. 

21 BRASIL. Projeto de Lei da Câmara nº 867/2015. Autor Izalci - PSDB/DF Apresentação 
23/03/2015 Ementa Inclui, entre as diretrizes e bases da educação nacional, o "Programa 
Escola sem Partido". Brasília, DF: Câmara dos Deputados. 2015.
22 Sobre a impossibilidade da neutralidade axiológica, discorre Ricardo Marcelo Fonseca: “A 
presença decisiva do sujeito no processo de conhecimento (que escolhe o tema objeto da 
pesquisa, recorta e especifica a abordagem, escolhe os métodos e seleciona um específico 
modo de exposição) não autoriza a crença na objetividade intocada de um objeto de saber. 
Nem seria necessário ingressar em discussões ligadas à psicanálise (a carga inconsciente do 
sujeito, que, aqui, não pode ser vislumbrado como uma unidade coerente e incindível) ou à 
filosofias mais recentes como a de Foucault (que coloca a nu as relações entre ‘saber’ e ‘poder’) 
para demonstrar como o conhecimento não é um resultado ‘puro’ de uma operação que 
busca ‘refletir’ o objeto, mas um processo complexo no qual o sujeito interfere decisivamente 
na ‘construção’ do resultado final de uma pesquisa científica” (FONSECA, Ricardo Marcelo. O 
POSITIVISMO, “HISTORIOGRAFIA POSITIVISTA” E HISTÓRIA DO DIREITO. Argumenta Journal Law, 
Jacarezinho - PR, n. 10, p. 143-166, fev. 2013. ISSN 2317-3882. Disponível em: <http://seer.uenp.
edu.br/index.php/argumenta/article/view/131>. Acesso em: 21 fev. 2018. p. 159-160).
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 Todavia, esses exemplos nem tocam em outras questões tão ou 
mais sensíveis, como a educação sexual e o tema das relações de gênero23 
(para aprofundamento do debate, o estudo apresentará um Plano Municipal 
que aprovou a vedação do ensino sobre gênero e sexualidade nas escolas).

 Tais iniciativas de lei, propostas pelo ideal do movimento “Escola sem 
Partido”, ao partirem da falsa premissa de que a educação é neutra, violam 
direitos fundamentais, como a liberdade de manifestação do pensamento, 
de expressão da atividade intelectual, do pleno desenvolvimento da pessoa 
e seu preparo para o exercício da cidadania, da liberdade de ensinar e 
apreender, do pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e da valorização 
dos profissionais da educação. Também contrariam a educação em direitos 
humanos ao negar Tratados Internacionais – como o Pacto Internacional 
sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, promulgado pelo Decreto 
591, de 6 de julho de 1992, e o Protocolo Adicional à Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, Protocolo de São Salvador, recepcionado pelo Decreto 3.321, de 
30 de dezembro de 1999 - dos quais o Brasil é signatário24. 

 O Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça (CNPG), 
por meio da Comissão Permanente de Educação (Copeduc), que integra o 
Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH), aprovou, em 15 de fevereiro 
de 2016, dois importantes enunciados que buscam orientar a atuação do 
Ministério Público quanto à não discriminação e ao pluralismo de ideias no 
ambiente escolar. 

 O enunciado nº 02 afirma que são princípios fundamentais 
imanentes à educação brasileira as liberdades fundamentais de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, o 
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e a gestão democrática 
do ensino público, cabendo ao Ministério Público adotar as providências 
cabíveis no sentido de coibir tentativas de se estabelecer a proibição genérica 
e vaga de controle de conteúdo desenvolvido na escola. 

23 NICOLAZZI, Fernando. Qual o partido da escola sem partido?. Revista do Lhiste – Laboratório 
de Ensino de História e Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Porto Alegre, 
num.5, vol.3, jul/dez. 2016. ISSN 2359-5973. p. 83.
24 CAMBI, Eduardo. Exclusão social, direitos humanos fundamentais e educação para o 
exercício da cidadania. In: Tendências em Direitos Fundamentais: possibilidades de atuação 
do Ministério Público. Brasília: CNMP, 2017. p. 240-243.
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 Já o enunciado nº 03, elaborado em conjunto com a Comissão 
Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 
(COPEVID), destaca a necessidade de igualdade de acesso e permanência de 
todos na escola, conforme prevê o art. 206, inc. I, da Constituição Federal: 
“Os Ministérios Públicos deverão atuar para que sejam incluídos no projeto 
político pedagógico e no regimento escolar das instituições de ensino 
conteúdos relativos aos Direitos Humanos, à equidade de gênero, de raça ou 
etnia, de enfrentamento à homofobia, à transfobia, à violência doméstica e 
familiar contra a mulher, à pessoa idosa e à pessoa com deficiência”.

 Com efeito, o programa Escola livre segue a ideologia do movimento 
denominado “Escola sem Partido” que, mediante a propositura de leis que 
alterem em parte o sistema educacional brasileiro, pretende uma educação 
politicamente neutra. A intenção desse movimento é possibilitar que o 
Estado passe a imprimir diretrizes filosóficas, políticas e ideológicas, para 
evitar que conteúdos político-ideológicos sejam transmitidos aos alunos no 
ambiente escolar25. 

 No entanto, essa ideologia não contribui para o aperfeiçoamento 
da participação democrática26. Há, nesse movimento, manifesta violação à 
liberdade de ensinar e de apreender, retirando dos estudantes a possibilidade 
de compreen são crítica da realidade.27

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 antagônicas 

25 “Estamos diante de uma perigosa projeção do espaço familiar, ou seja, do âmbito privado, 
sobre o ambiente amplo da sociedade, onde a dimensão pública deve prevalecer como 
condição fundamental para as discussões sobre o bem comum e sobre a justiça social. Em 
outras palavras, o que tais projetos pretendem é realizar um esvaziamento da dimensão 
pública do ensino e, consequentemente, a suposta despolitização da prática educacional. 
O ensino e a aprendizagem demandam, mesmo em escolas privadas, a existência dessa 
dimensão, que existe através do livre diálogo entre professor e aluno, bem como da liberdade 
de atuação dentro do espaço escolar. Conhecer é um ato social, não simplesmente uma 
faculdade biológica; ele pode e deve ser apartidário, mas jamais será ‘neutro’. Afinal, como 
seria possível definir o projeto educacional de um país a partir da noção vaga e enganosa 
de ‘neutralidade’? A própria escolha pela educação já é uma opção política” (NICOLAZZI, 
Fernando. Idem. p. 84).
26 MUNIZ, Veyzon Campos. Desenvolvimento sustentável, educação e democracia: o caso 
“Escola Sem Partido”. Rev. Bras. Polít. Públicas (Online), Brasília, v. 7, nº 1, 2017 p. 133-142. 
Disponível em: < https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/4513/
pdf > Acesso em: 30 mar. 2018. p. 129.
27 Idem. p. 130.
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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 diferente28.

 A atuação das instituições de ensino deve ser pautada no respeito 
às diferenças, para que sejam assegurados os direitos essenciais à vida digna 
do outro e efetivados os direitos humanos. O fundamento da educação 
política é justamente marcar cada indivíduo com a consciência de sua 
reponsabilidade para que não seja indiferente às necessidades do outro e 
possa agir democraticamente, contribuindo para o exercício da cidadania, 
em especial dos mais vulneráveis. 

 Nesse sentido, a finalidade da educação em direitos humanos é 
contrariada pelo movimento “Escola sem Partido”, pelo projeto “Escola 
Livre” ou qualquer ideal de neutralizar a atuação política que é inerente 
ao ser humano. No conjunto de sua manifestação, a atuação política de 
cada ser humano precisa ser plural, com respeito à diversidade própria da 
humanidade. As ideologias que pretendem neutralizar a manifestação do 
cidadão, ainda nas escolas, prejudicam a consolidação diária da oportunidade 
dada ao aluno e à comunidade escolar de participarem na construção do 
espaço político plural, ético e solidário.

 Garantir e efetivar direitos fundamentais, como a educação 
política, é papel de todos. Quando houver risco da não efetividade de um 
direito fundamental, qualquer cidadão pode levar a questão ao Ministério 
Público (art. 127, caput, CF) e, no limite, à jurisdição constitucional (art. 5º, 
inc. XXXV, CF).  

 É importante destacar que a questão da “Escola Sem Partido” já 
foi levada ao Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 5.537, proposta pela Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino (Cotee), que, em sede liminar, 
negou a aplicação da Lei 7.800/2016 do estado de Alagoas, o que inibe a 
tramitação de projetos de leis semelhantes .

28 FRIGOTTO, Gaudêncio. “ESCOLA SEM PARTIDO”: IMPOSIÇÃO DA MORDAÇA AOS 
EDUCADORES. e-Mosaicos, [S.l.], v. 5, n. 9, p. 11 - 13, jul. 2016. ISSN 2316-9303. Disponível 
em: <http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/e-mosaicos/article/view/24722/17673>. 
Acesso em: 03 mar. 2018. doi:https://doi.org/10.12957/e-mosaicos.2016.24722. p. 12.
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Considerações Finais

 A educação em direitos humanos visa promover a cidadania e a 
participação democrática, ao valorizar os direitos essenciais ao longo de 
sua vida. O próprio conceito de direitos humanos é aberto e plural, o que 
possibilita o respeito pela diferença e o desenvolvimento da justiça social. 

 Deve ser assegurado a todas as pessoas o direito humano de 
conhecer as diversas culturas, apropriar-se da pluralidade de informações, 
para que o ser humano possa compreender as necessidades dos outros 
cidadãos e agir em cooperação com os demais de forma ética e solidária. 
Conhecer os deveres e direitos humanos contribui para a sua efetividade na 
medida em que qualifica a reivindicação.

 Cidadania plena requer cidadãos ativos, conscientes, participantes, 
democráticos, identificados com uma rede de proteção do interesse público. 
Assim exercida, pode-se melhor internalizar os valores éticos, mudando 
comportamentos e prevenindo atos de corrupção. 

 Qualquer iniciativa de neutralizar a atuação política, enfraquece 
a liberdade e a cidadania. A atuação política de cada ser humano deve 
agregar às demais ações, voltadas à efetivação dos direitos fundamentais. 
Se a diversidade é própria da humanidade, neutralizar a educação retira a 
necessária oportunidade de o aluno e sua comunidade escolar debaterem 
os problemas, buscarem soluções e assumirem atitudes transformadoras do 
seu espaço político, na direção da construção de um ambiente plural, ético e 
solidário.

 Em 2018, a Declaração Universal dos direitos humanos completa 
70 anos. A promoção dos direitos humanos, por sua conscientização e 
reivindicação, ainda precisa percorrer um longo caminho para efetivação dos 
direitos essenciais à vida digna da humanidade. 

 Esse percurso deve ser trilhado pelo Estado e pela sociedade, a 
começar pelas instituições de ensino, na qual a pessoa se depara com outros 
indivíduos que, muitas das vezes, não são familiares, não têm a mesma 
aparência física, nem as mesmas habilidades, e que, na diversidade de cultura 
e religião, podem ensinar o estudante, pelo convívio com as diferenças, a ser 
realmente humano e preparado para o exercício da cidadania.
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