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Resumo

O  escopo  do  trabalho  foi  entender  as  origens  e
procedimentos do Movimento Escola Sem Partido, além
da resistência  que  ele  desencadeou  no  campo
acadêmico e social.  Constatou-se o cunho conservador
do  MESP,  cuja  atuação  foi  predominante  no  meio
educacional  e  político-jurídico.  Suas  concepções
tecnicistas,  atribuem  aos  professores  o  poder  sobre
estudantes  “indefesos”  que  estariam  subordinados  à
autoridade  e  abuso  docente.  A  metodologia  aplicada
neste trabalho foi de análise das produções do próprio
movimento,  bem  como  as  produções  teóricas  de
movimentos contrários aos princípios do MESP. 

Introdução 

O  MESP saiu  da obscuridade  apenas  na  década  de
2010,  junto  às  grandes  movimentações  políticas  que
ocorreram no período, mas surgiu formalmente em 2004,
quando Miguel Nagib alegou que o professor de história
da sua filha era “doutrinador” por comparar as figuras de
São Francisco de Assis a Che Guevara.  A mobilização
desembocou em uma iniciativa conjunta de estudantes e
pais “preocupados” com a contaminação ideológica nas
salas de aulas. Esse movimento foi denominado como
“Escola  sem  Partido”,  que  segundo  Penna  (2018),
explora o enorme desprezo que a maioria dos brasileiros
sente  em  relação  aos  políticos  profissionais.  O
movimento  foi  amplamente  denunciado,  por  ser
inconstitucional  e  promover  a  censura.  Ademais,  o
programa do MESP foi  amplamente aceito  pelos mais
diversos setores da direita brasileira. Por isso, o objetivo
deste trabalho foi compreender a realidade sobre a qual
se  assenta  um  movimento  com  características
abertamente antidemocráticas. Buscou-se compreender
como  o  conservadorismo  do  MESP afetou  a  atuação
docente, o desenvolvimento científico e a liberdade de
expressão dos sujeitos envolvidos no meio educacional.

Material e Métodos

O trabalho foi  realizado com análise fundamentada de
documentos  produzidos  pelos  sujeitos  do  MESP,  com
recorte  temporal  de  2004  a  2019.  Buscou-se
compreender  várias  entidades  e  intelectuais  que  se
organizaram  para  entender,  explicar  e  reagir  ao
movimento. Do levantamento bibliográfico, recorremos à

plataforma  Scielo,  Google  acadêmico  e  Portal  de
periódicos da Capes.

Resultados e Discussão

Há disciplinas  com  um caráter  proeminente  político,
como  no  caso  da  História.  O  MESP busca  liquidar  a
função docente no que lhe é implícito: o ato de educar,
que  envolve  formar  sujeitos  autônomos  e  críticos.
Podemos afirmar  que  um movimento  que se  diz  não-
ideológico,  parte  sobretudo  de  uma  ideologia:  a  de
negação dos problemas sociais  e  aceitação da ordem
vigente.  Vale sublinhar,  por fim que o MESP provocou
forte reação de setores ligados à educação, sindicatos,
intelectuais,  organizações  científicas  expressiva  em
inúmeros  livros,  artigos  e  atuações  críticas  junto  ao
judiciário.

Conclusão ou Conclusões

Forças  reacionárias  são  impulsionadas pela  existência
de  um  conservadorismo  entranhado  na  formação
capitalista, escravocrata e desigual do Brasil. Trabalhos
científicos  ajudam-nos  a  compreender  as  forças
regressivas  que  buscam  descaracterizar  a  educação
enquanto  um  pilar  na  construção  de  uma  sociedade
igualitária e democrática.  Não se ensina democracia a
partir de práticas antidemocráticas, pois para se alcançar
a igualdade, é preciso que a sociedade passe por um
processo  de  democratização  entre  diferentes  agentes
sociais. 
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