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RESUMO 
 

 
Na conjuntura política brasileira dos últimos anos, marcada por um recrudescimento 
conservador, a emergência e o fortalecimento de um movimento que pretende 
determinar/interditar o que deve e não deve ser dito na escola pública é a motivação 
principal deste trabalho. O Movimento Escola sem Partido surge em 2004 como uma 
forma de reação à suposta doutrinação ideológica promovida pelos professores nas 
escolas brasileiras, cujas propostas logo são sintetizadas na forma de um Projeto de 
Lei a ser apresentado nos órgãos legislativos dos municípios, dos estados e da 
Federação. Esta dissertação tem por objetivo identificar os discursos que sustentam 
o movimento Escola Sem Partido (ESP), procurando identificar e analisar as relações 
interdiscursivas, políticas e ideológicas presentes implícita e explicitamente, a partir 
dos pressupostos da Análise de Discurso francesa (AD). Para tanto, procuramos 
subsumir a denominação às suas condições de produção, identificar as forças 
políticas e ideológicas presentes ou que tangenciam as fundamentações e que 
materializam a discursividade do movimento. Identificamos e analisamos 
determinados aspectos dos discursos que sustentam o ESP, relacionando-os aos pré-
construídos e aos atravessamentos políticos, ideológicos, sociais e econômicos 
constatados. O corpus da pesquisa foi constituído, principalmente por enunciados do 
PL do ESP, do site do movimento e de recortes de pronunciamentos e artigos de 
pessoas e instituições diretamente ligadas ao debate, organizados  por redes de 
sequências discursivas, agrupadas em três Trajetos Temáticos de Referências (TR): 
A - Concepção de Escola/Educação; B - Neutralidade Político-ideológica; e C - 
Sexualidade/Gênero. Cada TR foi subdividido em internos/convergentes (i) e 
externos/divergentes (e), cujos enunciados são oriundos, principalmente, do site do 
movimento. Do ponto de vista metodológico, o recorte e a escolha quanto à 
perspectiva pecheuxtiana de AD significa que as condições materiais de produção, 
veiculação, utilização e reutilização dos enunciados é fundamental, pois nelas se 
constituem os sentidos. Os resultados evidenciam as forças dinâmicas que 
possibilitam e sustentam relações de dominação/exploração/reprodução e que são 
ocultadas pelo movimento de interpelação presente, por exemplo, já na constituição 
do nome próprio do movimento. Esse movimento de interpelação, com suas filiações 
discursivas, permite concluir acerca do jogo de forças políticas e ideológicas que 
funcionam no sentido de conservar, legitimar e reproduzir a dominação e exploração 
de uma classe sobre a outra. 

 
 
 
PALAVRAS-CHAVE:  Movimento Escola Sem Partido. Educação Básica. Análise de 
Discurso Francesa. Conservadorismo. Ideologia. 
  



 

 

 

ABSTRACT 

School and party are two of the words most used today in Brazil. When they are 
grouped together to form a proper name, "School Without a Party," it is a sign that a 
particular discourse seeks its stability and interpellation force. The present work aims 
to identify the discourses that support the movement Without a Party, trying to reveal 
the interdiscursive relations, political and ideological present implicitly and explicitly, 
from the assumptions of the French Discourse Analysis. In order to do so, we seek to 
subsume the denomination to its conditions of production, to identify the political and 
ideological forces present or that tune the foundations and that materialize the 
discursiveness of the movement, to reflect on certain aspects of this discourse, relating 
it to the pre-constructed ones and the crossings political, ideological, social and 
economic factors. The corpus of the research was constituted, mainly by networks of 
discursive sequences, grouped in three Thematic Paths of Reference (TR): A - school 
/ education conception; B - political-ideological neutrality and C - sexuality / gênro. 
Each TR was subdivided into internal / convergent (i) and external / divergent (e), 
whose statements come mainly from the website of the movement, but also from cuts 
of pronouncements and articles from people and institutions directly linked to the 
debate. From the methodological point of view, the clipping and the choice of the 
pecheuxtian perspective of AD means that the material conditions of production, 
placement, use and reuse of the statements is fundamental. The results show the 
dynamic forces that make possible and sustain relations of domination / exploration / 
reproduction and that are hidden by the movement of interpellation present, for 
example, in the constitution of the proper name of the movement: "School without 
Party", and that allow to conclude about the political and ideological forces that function 
in the sense of legitimizing and reproducing these relations. 
 
 
 
KEY-WORDS: Movement Without School. Basic education. French Discourse Analysis. 
Conservatism. Ideology. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, tem tomado corpo no Brasil um movimento carregado de 

sentidos e rico em suas contradições, denominado Escola Sem Partido (ESP). 

Concebido, protagonizado e mantido por setores conservadores da sociedade 

brasileira, tem suas práticas e sentidos, suas “práticas de sentido”, demonstrado um 

crescimento significativo na esteira das transformações políticas e econômicas 

ocorridas recentemente no país. O ESP se entrelaça às questões políticas, sociais e 

econômicas do Brasil atual de tal modo que não é possível, num trabalho honesto, 

falar dele sem mergulhar profundamente nessas questões e vislumbrar um jogo de 

sentidos inscritos em uma formação ideológica e uma formação discursiva que se 

materializam em enunciados e dizeres próprios de sua discursividade. 

Embora, na superfície, ele pretenda-se um movimento restrito ao cenário 

da educação, num olhar mais atento, vemos que vai muito além da sala de aula e dos 

muros da escola. A batalha ideológica, o jogo semântico, os movimentos metafóricos 

e parafrásticos, em suma, seus discursos, vão muito além, se materializam e 

executam suas performances nos tribunais, nas assembleias e câmaras legislativas, 

nas instituições de ensino superior e até mesmo na rua (praça pública). Mas, a 

princípio, é a escola e a educação básica que está em disputa. 

Alguns dados estatísticos nos dão uma pista da dimensão do problema 

educacional brasileiro: em 2012, 38% dos portadores de diplomas de nível superior 

foram considerados analfabetos funcionais, de acordo com o Indicador de 

Analfabetismo Funcional (Inaf) (LENHARO; CARRASCO, 2012); 78,5% dos alunos do 

último ano do Ensino Médio das escolas públicas não apresentaram proficiência 

mínima de leitura e 95% desse público indicaram não possuir os conhecimentos 

básicos em Matemática, correspondentes para sua idade e nível escolar 

(VELLENEUVE, 2015); em 2013, apenas 4,9% dos alunos no final do Ensino Médio 

atingiram a nota mínima nos exames realizados em todos os estados para determinar 

o nível de aprendizado; nos índices do inquérito da Organização para a Cooperação 

e o Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2015) sobre educação global, conhecido 

como Programme for International Student Assessment (PISA, 2015), de 2000 a 2012, 

o Brasil caiu vertiginosamente e, desde então, segue abaixo da média. Some-se a 

isso o fato de que, em 2016, foi estabelecido o congelamento dos gastos em 
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educação, saúde e segurança, o que era considerado até então pela Constituição 

Federal como piso mínimo de investimentos do governo federal para esses setores foi 

transformado em teto, cujo limite, em valores absolutos, não poderá ser alterado antes 

de decorridos vinte anos (PEC 241, aprovada em 10/10/2016). 

Também em 2016, numa manobra capitaneada pelo então deputado 

federal Eduardo Cunha e pelo atual Presidente da República (na ocasião vice-

presidente) Michel Temer, o Congresso Nacional vota pelo afastamento definitivo 

(impeachment) da Presidente Dilma Rousseff, num processo que, para juristas como 

Dalmo de Abreu Dallari, consistiu inequivocamente em um golpe, conforme aponta 

Yamamoto e Segalla (2016): 

 
A minha visão é essencialmente jurídica, nunca tive vínculo com qualquer 
partido. A conclusão inevitável é que se trata de um golpe, pela razão 
fundamental de que não se apontou um ato da presidente que configure um 
crime de responsabilidade. É essa é a exigência expressa na Constituição 
Federal para gerar um impeachment. (DALLARI apud YAMAMOTO e 
SEGALLA, 2016)1 
 

 
Chama especial atenção o fato de uns dos líderes do processo estar preso 

e ter sido condenado a 15 anos de prisão em 2017 (COUTINHO et al., 2017), bem 

como inúmeros outros envolvidos, inclusive o atual Presidente da República, que se 

vê às voltas com “homens de confiança presos”, malas de dinheiro “misteriosas” e 

ministros impedidos pelo tribunal de tomarem posse por terem sido denunciados por 

corrupção e tráfico de influência. O próprio presidente se viu obrigado a usar bilhões 

do orçamento, numa “redistribuição calculada”, para impedir, por duas vezes, que 

denúncias contra ele passassem pelo Congresso e fossem feitas investigações.  

Também é digno de nota a fidelidade negociada com bilhões do orçamento 

da união, na forma de emendas parlamentares ou projetos de lei, de uma significativa 

maioria de parlamentares, simpáticos a uma pauta política e econômica notadamente 

conservadora e que pode ser classificada como “de direita” que foi sistematicamente 

derrotada nas 4 últimas eleições presidenciais. Reforma Trabalhista, congelamento 

dos gastos públicos, Reforma da Previdência, Plano de Demissão dos servidores, 

privatizações irrestritas de setores que vão muito além da Petrobrás, como as 

                                                 
1 Dalmo de Abreu Dallari, é jurista, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo, autor de várias obras sobre Estado e governo, dentre as quis se destaca Elementos de Teoria 
Geral do Estado, publicada em 1989. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Dalmo_Dallari>. 
Acesso em 16/01/18. (Sem numeração) 
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hidrelétricas e redes de transmissão, todas a preços questionáveis, isenções e 

benefícios duradouros para os compradores (DOCA, 2017). 

Nos últimos anos, especialmente em 2016, o país vivenciou um 

recrudescimento de políticos, instituições e projetos conservadores. Sinal disso é 

aquilo apontado por Frigotto:  

 
Por certo, não foi mera coincidência o fato de que 90% dos parlamentares 
que votaram pela abertura do processo de impeachment  da presidente Dilma 
Rousseff, em vez de justificarem a razão de seu voto, invocarem Deus, a 
família e a pátria. (FRIGOTTO, 2017, P. 22) 
 
 

Consideramos essa constatação emblemática. Ela nos dá indícios, por 

exemplo, do crescimento e ampliação da influência de políticos ligados a setores das 

igrejas evangélicas e pentecostais, como bem apontam Queiroz e Solano Espinosa 

(2017, p. 49).  

Outro aspecto que merece nossa consideração ao tratarmos das condições 

de emergência do ESP no Brasil atual é a incrível polarização política que se 

materializa, por exemplo, quando se trata da culpabilidade ou não do ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva e da legalidade ou legitimidade de sua condenação pelo juiz 

de primeira instância Sérgio Moro.  

Como bem observa Frigotto (2017), não é possível negar o 

descontentamento e a reação dos setores conservadores às políticas de assistência 

implantadas nos governos de  Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff e seu desejo 

de implantação de um Estado mais austero e menos intromissor em assuntos 

“econômicos”. Do mesmo modo que é inequívoca a reação de setores da esquerda e 

movimentos sociais contra as “reformas” que estão sendo implantadas por um 

governo não eleito. Tais fenômenos materializam e refletem a bipolaridade a que 

fizemos referência e se traduz num jogo, numa batalha ideológica cujos instrumentos 

principais não deixam de lado os discursos. 

Nesse cenário, têm surgido cada vez mais iniciativas ligadas a um 

movimento autodenominado “Escola Sem Partido” (ESP), que propõe que o ensino 

seja conduzido pelos professores de modo supostamente “neutro”. Para os líderes 

desse movimento, os professores não devem ser considerados “educadores”, pois o 

papel de educador caberia exclusivamente à família. 

O Movimento surge em 2004, quando o advogado Miguel Nagib julga que 

sua filha, estudante em uma escola privada do Rio de Janeiro, está sendo doutrinada 
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pelo professor de História e funda o movimento (PENNA, 2016). Foi nesse contexto 

que surgiu pela primeira vez na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, em 13 de 

maio de 2014, o Projeto de Lei (Anexo), proposto pelo deputado estadual Flávio 

Bolsonaro (PSC-RJ)2, cuja redação fora encomendada ao próprio Nagib. Este último 

é um advogado e procurador do Estado de São Paulo e atua como porta-voz do ESP.  

De acordo com Queiroz e Solano Espinosa (2017, p. 55), Nagib esteve 

vinculado ao Instituto Millenium, uma instituição de direita cujos valores estão 

centrados na propriedade privada, individualismo e meritocracia,  onde atuava 

escrevendo artigos e fazendo doações. Segundo os autores, o advogado não esconde 

sua simpatia por outros rebentos do pensamento e da política conservadora de direita 

no Brasil, como, por exemplo, o fundador do Movimento Brasil Livre (um dos principais 

articuladores das manifestações contra a presidente Dilma Rousseff), o Deputado 

Estadual Marcel  Van Hattem e o controverso líder direitista, Deputado Federal Jair 

Bolsonaro. Inspirado em propostas como o “No Indoctrination”3 norte-americano, o 

ESP nasce como um movimento difuso, em 2004, mas logo se organiza e cria uma 

página na internet para organizar e divulgar suas informações, tornando-se 

associação em 2015. 

A partir de então, uma onda de propostas da mesma natureza começou a 

surgir por todo o território nacional, logrando êxito em casos, como, por exemplo, o do 

estado de Alagoas, onde o projeto foi aprovado por unanimidade pela Assembleia 

Legislativa, com o nome “Escola Livre” (ALAGOAS, 2015). Embora com um nome 

diferente do nome do movimento inicial, consistiu em uma versão praticamente 

idêntica, em seus pressupostos e propostas, a um Projeto de Lei (PL 867/2015), 

proposto pelo Deputado Federal Izalci Lucas Ferreira, do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB), que tramita no Congresso Nacional, o qual visa alterar 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) para incluir o programa 

do movimento ESP. 

Em tal contexto, que se torna oportuno lançar um olhar mais aguçado, 

ainda que parcial de nossa realidade. Em Câmaras municipais, Assembleias 

                                                 
2 Flavio Nantes Bolsonaro é empresário e político brasileiro, filiado ao Partido Social Cristão (PSC), 
com formação em direito e especializações em empreendedorismo e políticas públicas, filho do 
deputado federal Jair Bolsonaro. A família Bolsonaro tem se destacado na defesa do ESP, conforme 
aponta Brait (2016, p. 161-165).  
3 Movimento fundado por Luann Wright, fundadora do site noindoctrination.org, que considerava as 
atitudes críticas do professor de Literatura de seu filho como algo inadequado e tendencioso (QUEIROZ 
E SOLANO ESPINOSA, 2017, p. 55). 
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estaduais e federal têm havido discussões e debates em torno do tema do movimento 

ESP, as quais são disseminadas para a sociedade por meio das mídias. 

Como afirma Frigotto (2017, p. 31), a adoção de tais propostas significa o 

abandono de um pedagogia baseada no diálogo, na confiança e na criticidade, por 

algo associado à delação (desconfiança), punição e não reflexão. 

Daí a necessidade de um trabalho de reflexão desta natureza, que, como 

dito inicialmente, trata do movimento “Escola sem Partido” a partir de uma  base 

teórica que se estrutura, principalmente, em torno da Análise de Discurso francesa 

(AD).  

O objetivo desta pesquisa é identificar os discursos que sustentam o 

movimento ESP, a fim de compreender as relações interdiscursivas políticas e 

ideológicas em alguns dos principais dizeres a ele relacionados. Nesse sentido, 

buscamos situar diacrônica e sincronicamente a denominação do movimento, 

identificar as forças políticas e ideológicas presentes ou que tangenciam as 

fundamentações iniciais das propostas de projeto de lei que materializam a 

discursividade do movimento e refletir sobre determinados artigos dos projetos de lei, 

relacionando-os aos pré-construídos e aos atravessamentos de caráter político e 

ideológico, reveladores de “uma tomada de partido” em defesa de diversos aspectos 

marcadamente conservadores, como, por exemplo, o interdito à discussão de gênero. 

As questões norteadoras são: (1) Que elementos linguísticos/discursivos e 

ideológicos são materializados e se tornam relativamente estáveis a partir da 

constituição do nome do movimento? (2) Que características político-ideológicas, 

atravessamentos e nuances podem ser deduzidas a partir da análise de alguns de 

seus principais dizeres, sob a luz da AD francesa? (3) O que podemos especular sobre 

a possibilidade/impossibilidade de uma neutralidade na atuação docente e sobre os 

impactos de um projeto dessa natureza para a educação? 

 Nossa hipótese é a de que o movimento ESP inscreve-se no jogo político-

ideológico do Brasil atual, marcado por um recrudescimento conservador que se 

materializa nas performances discursivas características do movimento. 

O corpus da pesquisa é constituído por três conjuntos de enunciados, que 

nomeamos Trajetos Temáticos de Referência (TR), organizados em redes de 

sequências discursivas,  retiradas do projeto de lei (PL), disponíveis no site principal 

do movimento, preparado para ser apresentado nas esferas municipal, estadual e 

federal, especialmente o PL 867 de 2015. Também utilizaremos um conjunto de 
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enunciados representando os dizeres dos especialistas envolvidos no debate, que 

foram veiculados na grande mídia e na internet e que estejam diretamente 

relacionados ao movimento e aos projetos de lei. Os TR, A - Concepção de 

Escola/Educação, B - Neutralidade Político-Ideológica e C - Sexualidade/Gênero 

serão, desse modo, constituídos por dois conjuntos de redes de sequências 

discursivas (SD): Internas/Convergentes (i) e Externas/Divergentes (e), 

representando argumentos a favor e filiados aos dizeres do ESP e argumentos 

contrários e que se distanciam dos mesmos, respectivamente. 

Entre os textos convergentes, isto é, alinhados às propostas do movimento, 

que contribuíram para compor nossas redes de sequências discursivas, podemos citar 

Carvalho (2012); Gordon (2014); Henrique (2012); Kataguiri (2017); Marchioli (2015); 

Nagib (2015); Puggina (2016); Silva (2011). Entre aqueles divergentes, isto é, que 

criticam ou discordam dos propostas do ESP, podemos citar Associação Brasileira de 

Antropologia (2015); Cristina (2015); Frigotto (2017); Machado (2016); Penna (2016) 

e Zinet (2016).  

Assim, os critérios para seleção do material que compôs o corpus estão 

relacionados à pertinência do dizer, à sua disponibilidade e facilidade de acesso pelo 

público em geral, à abrangência de seus postulados e à coerência e concordância 

relativas aos efeitos de sentido e pertencimento à determinada formação discursiva. 

Esta dissertação está organizada em 4 capítulos, além desta Introdução e 

das Considerações Finais. No Capítulo 1 – A Análise de Discurso em Perspectiva, são 

apresentados e discutidos os conceitos da AD francesa e as categorias de análise, 

com os quais operaremos a análise do corpus. No Capítulo 2 – O Movimento Escola 

sem Partido como Nome Próprio,  serão tratados os elementos materializados ou que 

se buscam materializar nos movimentos próprios à instauração do seu nome. No 

Capítulo 3 – Os Atravessamentos Ideológicos do Movimento Escola sem Partido, 

trataremos da constituição do corpus e da análise de seus registros, indicando as 

filiações ideológicas e os movimentos de interpelação sustentados e que despontam 

nos enunciados e são constitutivos dos discursos relacionados ao ESP. No Capítulo 

4 – A Educação e o ESP, empreendemos algumas reflexões acerca do impacto 

atualmente do ESP no cenário educacional, considerando a íntima relação que o 

campo educacional estabelece com a cultura e com os outros universos que tecem a 

existência humana. Nas Considerações finais, retomamos os principais pontos da 

pesquisa e lançamos possíveis contribuições desta dissertação para o debate, a 
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ressonância que essa nossa pesquisa pode ter para as discussões mais amplas sobre 

a questão da escola e da atuação dos professores num cenário de crise política como 

o que estamos vivendo nos últimos anos. 
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CAPÍTULO 1 

ANÁLISE DE DISCURSO EM PERSPECTIVA 

 

Os pressupostos teóricos e metodológicos deste trabalho estão baseados 

no pensamento de Michel Pêcheux, cujo desenvolvimento teórico produziu uma série 

de referências, entendidas aqui mais como processos do que como estruturas, as 

quais embasam a Análise de Discurso (AD) de linha francesa. Selecionamos algumas 

dessas referências que consideramos fundamental para o desenvolvimento das 

reflexões subsequentes. São elas: condições de produção; ideologia, formação 

ideológica; forma-sujeito, posição-sujeito, formação discursiva; interdiscurso, memória 

discursiva e arquivo. 

Consideramos importante esclarecer também, desde esse ponto, que 

optamos por utilizar barras (/) ou hífen (-) entre os termos, ao invés de vírgula (,) ou 

“e”, assim como o faz Pêcheux (2014 [1975]), para compor construções do tipo: 

“conservação/reprodução/transformação”, “encobrimento-reprodução-reinscrição”, 

“internas/convergentes” etc., tendo em vista que essa forma expressa melhor o que 

queremos dizer quando os termos se relacionam de tal forma que os sentidos se 

sobrepõem e se imbricam um no outro. Se usássemos “e” ou “,” o risco seria maior de 

não comunicar adequadamente a noção ou de criar um efeito de sentido que dissimula 

a verdadeira natureza e materialidade própria dos sentidos que queremos comunicar. 

Ao fazermos isso, procuramos dar conta do movimento próprio dos sentidos que 

inscrevem-se na historicidade e na dinâmica do “dizer”, ora se misturando e se 

confundindo, ora se contradizendo e se distinguindo.  

 

1. 1. Condições de produção do discurso 

 

Segundo Courtine (2014) a noção de condições de produção do discurso 

(CP) origina-se inicialmente na análise de conteúdo praticada pela Psicologia Social, 

a qual pode, de algum modo, prestar um serviço à AD, do mesmo modo que a 

Sociolinguística que também é, de certo modo, responsável pela origem do conceito. 

Segundo ele, o termo está originalmente, de um modo mais restrito, associado ao 

estado social do emissor, do destinatário, às condições sociais da situação da 

comunicação, bem como aos objetivos do pesquisador. Todos esses elementos 
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atestam a origem indireta na Sociolinguística dos sentidos associados à expressão 

CP. 

Uma terceira origem da noção de CP do discurso, ainda de acordo com 

Courtine (2014), encontra-se na teoria de Harris (1952), que não aparece de um modo 

explícito, mas cujo sentido pode ser verificado quando é utilizado o termo “situação” 

associado ao termo “discurso”, ao se tratar de sequências de frases de um mesmo 

discurso, produzidas numa mesma situação ou quando são tratadas as relações entre 

as características individuais de um enunciado e as particularidades dos indivíduos 

em situações interpessoais condicionadas socialmente. 

De acordo com o autor, o caráter multidisciplinar da AD permite que ela 

aceite as contribuições, mesmo que indiretas, da Sociolinguística e refine aquilo que 

antes era entendido como “sujeito da enunciação” e “situação de enunciação”, pois, 

no tocante à noção de CP do discurso, a AD não pode desprezar as contribuições das 

ciências sociais e humanas. 

Charaudeau e Maingueneau (2016, p. 114) indicam como a noção de CP 

do discurso substituiu a noção vaga de “circunstâncias” nas quais o discurso é 

produzido. Isto é, na AD francesa, separa-se o enunciado considerado do ponto de 

vista da Pragmática, no quadro de uma teoria da comunicação, daquele considerado 

do ponto de vista do analista do discurso.    

 
Alicerçada na expressão marxista condições econômicas de produção, esta 
noção aparece em Pêcheux (1969) com a hipótese de “que a um estado 
determinado das condições de produção (discursivas)” correspondem 
“invariantes semanticorretóricas, estáveis” no conjunto dos discursos 
suscetíveis de serem produzidos. O autor modifica o esquema de 
comunicação de Jakobson: Pêcheux substitui os dois polos do destinador e 
do destinatário por um dispositivo em que as situações objetivas do locutor e 
de seu interlocutor são desdobradas em representações imaginárias dos 
lugares que um atribui ao outro. As relações entre os lugares não constituem 
comportamentos individuais, não remetem nem à parole saussuriana nem à 
psicologia, mas dependem da estrutura das formações sociais e decorrem 
das relações de classes, tais como descritas pelo materialismo histórico. 
(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2016, p. 114) 
 

As CP do discurso, então, estão associadas a lugares objetivamente 

definidos e à representação que os indivíduos produzem desses lugares, num 

processo em que os elementos imaginários dominam ou apagam as determinações 

objetivas que caracterizam os discursos.  

Levando-se em  conta o que diz Pêcheux (2014 [1975]) e Courtine (2016), 

podemos dizer que as CP do discurso envolvem dados que decorrem da situação de 
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enunciação e de um “pré-construído” que circula no “Interdiscurso” de modo a 

sobredeterminar o sujeito que enuncia.  

 
Dito de outra forma, algumas dessas condições são de ordem situacional e 
outras de ordem do conteúdo discursivo. É certo que um sujeito falante é 
sempre parcialmente sobredeterminado pelos saberes, crenças e valores que 
circulam no grupo social ao qual pertence ou a qual se refere, mas ele é 
igualmente sobredeterminado pelos dispositivos de comunicação nos quais 
se insere para falar e que lhe impõem certos lugares, certos papéis e 
comportamentos. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2016, p. 115) 
 

Para Orlandi (2016, p. 183), a relação constitutiva entre o discurso e suas 

CP é a relação entre a materialidade histórica e os processos de produção de 

sentidos, em que sujeito e situação encontram seu lugar: 

 
Assim, ao invés de procurar a transparência, a abstração, o analista “expõe 
o olhar leitor à opacidade do texto” (sua materialidade) [...] É preciso 
compreender a noção de condições de produção como historicidade [...] não 
se trata dos lugares tais como seriam descritos pela sociologia (empíricos), 
mas da projeção desses lugares, pelas formações imaginárias, no discurso, 
constituindo as posições. Os lugares estão representados nos processos 
discursivos, isto quer dizer que estão presentes mas transformados. Há nos 
mecanismos das formações sociais regras de projeção estabelecendo 
relações entre as  situações (objetivamente definíveis) e as posições 
(representações dessas situações). As condições de produção (conjuntura 
sócio-histórica) funcionam ideologicamente pelo imaginário que liga os 
homens a suas condições materiais de existência. (ORLANDI, 2016, p. 183-
184) 
 

Desse modo, ao falarmos de CP do discurso do ponto de vista da AD, não 

podemos pensar em um mundo de coisas acabadas ou de categorias estanques, mas 

em um “processo onde as coisas e o reflexo delas na consciência, como pensa o 

marxismo, estão em incessante movimento gerado por mudanças qualitativas” 

(ORLANDI, 2016, p. 73).  

Levar em conta a materialidade das CP dos discursos significa admitir que 

as condições materiais de produção da nossa vida cotidiana condicionam os 

processos sociais, políticos e culturais. 

De acordo com Orlandi (2016, p. 73), é aqui que podemos verificar a 

relação entre o linguístico e o discursivo, pois é a língua que oferece as condições 

materiais para o discurso e este, por sua vez, retorna e participa da constituição da 

língua, num processo histórico e social de determinação dos sentidos. Pensar as CP, 

então, significa pensar o caráter material e histórico dos discursos, que podem ser 

verificados no próprio processo ou na própria materialidade discursiva. Não como algo 

que antecede o processo, como uma categoria a-histórica, mas como a própria 
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historicidade e materialidade contida na práxis discursiva. Na busca do real da língua 

e do real da história, o analista de discurso procura compreender a relação 

sujeito/sentido a partir das condições materiais de produção da vida política e social 

características do momento histórico estudado. 

Ao definir o termo discurso, Pêcheux faz referência direta às CP: 

 
Chamaremos discurso uma sequência linguística de dimensão variável, 
geralmente superior à frase, referidas às condições que determinam a 
produção dessa sequência em relação a outros discursos, sendo essas 
condições propriedades ligadas ao lugar daquele que fala e àquele que o 
discurso visa, isto é, àquele a quem se dirige formal ou informalmente, e ao 
que é visado através do discurso [...] Chamaremos essas condições, 
condições de produção do discurso,  conjunto da descrição das propriedades 
relativas ao destinador, ao destinatário e ao referente [...]. (PÊCHEUX, 2012 
[1973], p. 214) 
 
 

Na sequência do texto o autor esclarece que o termo “produção” refere-se, 

neste caso, à produção e um efeito que intervém na reprodução das relações de 

produção no nível político e ideológico e também é capaz de ser ele mesmo causado 

por uma transformação nos arranjos dos níveis estruturais (econômicos) ou 

superestruturais (PÊCHEUX, 2012 [1973], p. 215).  Neste sentido, embora não negue 

por completo as questões relativas à “produção psicolinguística”, associadas à 

morfologia, sintaxe e semântica, isto é, à realização da língua mesma, o autor enfatiza 

que o sentido do termo remete tanto à constituição de um conhecimento científico 

quanto aos modos como este conhecimento é apropriado e aplicado a um sistema 

pedagógico ou econômico.  

Do mesmo modo, ao referir-se às propriedades do destinador, destinatário 

e referentes, o autor não está falando de aspectos individuais de um locutor individual, 

mas da “posição que é atribuída ao emissor, produtor do discurso, no interior de uma 

estrutura social suscetível de ser descrita cientificamente como devendo comportar os 

lugares A e B e o referente R” (PÊCHEUX, 2012 [1973], p. 216). Lugar, nesse caso, 

refere-se à distribuição dos agentes humanos nos processos de produção 

característico do momento histórico e da sociedade em questão. Exemplo, no atual 

momento do capitalismo, os indivíduos são classificados e distribuídos em diferentes 

lugares, conforme a sua capacidade produtiva ou sua produtividade: empregados, 

desempregados, patrões, professores, alunos, etc., e, de acordo com a situação 

histórica ou a conjuntura institucional, em cada lugar, diferentes posições podem ser 

tomadas pelos agentes ali distribuídos. 
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Tanto o lugar quanto a posição envolvem, por sua vez, uma relação entre 

o imaginário e o real, isto é, a forma como Inconsciente e Ideologia, ligados 

materialmente, produzem os sentidos e significados do real.  

Como afirma Orlandi, nesse caminho não podemos subestimar a relação 

entre o imaginário e o real, pois “É através do imaginário, dos fantasmas coletivos que 

os homens tomam consciência dos conflitos reais nos quais eles se encontram 

engajados e os levam até o fim” (ORLANDI, 2016, p. 75). O que nos leva a reconhecer 

que, na relação entre Inconsciente e Ideologia, esta última não tem, necessariamente, 

uma conotação pejorativa ou figura como ocultação da verdade ou falsa consciência, 

ela é um modo de vivenciar as relações que se estabelecem no próprio ato de existir 

sob condições materialmente determinadas.  

 

1. 2. Ideologia e formação ideológica 

 

Um dos conceitos-chave nos estudos de Pêcheux (2014 [1975]) é 

ideologia. É sabido que ele, em todo seu percurso teórico, procurou combater uma 

concepção generalizante do conceito de ideologia que significasse em última análise 

uma cristalização unívoca e idealista. Até em “tradições” comumente consideradas 

marxistas é possível se deparar com uma noção distorcida de dialética, cujo produto 

final é a conservação das estruturas e dos pressupostos não evidentes de um 

subjetivismo idealista ou de um empirismo subjetivista, pautados em supostas 

evidências. Nas palavras de Pêcheux (2014 [1975], p. 146): “É a ideologia que fornece 

as evidências pelas quais ‘todo mundo sabe’ o que é um soldado, um operário, um 

patrão, uma fábrica, uma greve, etc.” 

De acordo com Eagleton (1997, p. 16) a palavra ideologia é dotada de uma 

variedade de significados. Entre aqueles mais usados no dia-a-dia podemos destacar: 

 
O processo de produção de significados, signos e valores na vida social; um 
corpo de ideias característicos de um determinado grupo ou classe social; 
ideias que ajudam a legitimar um poder político dominante; ideias falsas que 
ajudam a legitimar um poder político dominante; comunicação 
sistematicamente distorcida; aquilo que confere certa posição a um sujeito; 
formas de pensamento motivadas por interesses sociais; pensamento de 
identidade; ilusão socialmente necessária; a conjuntura de discurso e poder; 
o veículo pelo qual atores sociais conscientes entendem o seu mundo; 
conjunto de crenças orientadas para a ação; confusão entre realidade 
linguística e realidade fenomenal; oclusão semiótica; o meio pelo qual os 
indivíduos vivenciam suas relações com uma estrutura social; o processo 
pelo qual a vida social é convertida em uma realidade natural. (EAGLETON, 
1997, p. 16) 
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De todas essas definições, segundo o autor, a mais amplamente aceita é 

aquela que está relacionada aos processos de significação que contribuem para 

manter as relações de dominação a partir de estratégias como a promoção de crenças 

e valores compatíveis com o poder dominante, de modo a naturalizar e universalizar 

tais crenças a ponto delas parecerem óbvias, ao mesmo tempo em que são 

denegridas as ideias que possam desafiar esse poder, num movimento de exclusão e 

apagamento de ideias rivais. Esse processo de interpelação acaba mistificando e 

camuflando os conflitos e a repressão, numa “solução imaginária de contradições 

reais”.  

Para o autor, as estratégias de mistificação ideológica podem estabelecer 

entre si interações complexas que permitem definir ideologia de, pelo menos, sete 

maneiras diferentes: 

a) Mais do que as práticas sociais relevantes, ideologia envolve a relação 

entre os signos e os processos de poder político. Embora não seja coextensiva ao 

campo geral da cultura, a ideologia permite a compreensão da cultura a partir de um 

ponto de vista específico, pois envolve todo um conjunto complexo de práticas social 

e culturalmente relevantes, isto é, práticas e processos simbólicos que permitem aos 

indivíduos significarem o mundo e a si mesmos. 

b) Ideias e crenças, verdadeiras ou falsas, que simbolizam as condições de 

vida de um grupo ou classe específico.   Um pouco mais restrito que o sentido anterior, 

este faz referência aos valores socialmente significativos que expressam uma espécie 

de “visão de mundo”. 

c) Ideologia como promoção e legitimação dos interesses de um 

determinado grupo social em detrimento de outro ou de outros grupos. Para que sejam 

ideológicos, neste caso, os interesses devem apoiar ou desafiar uma situação política, 

mesmo que para isso se recorra a estratégias duvidosas eticamente. 

d) Ideologia como um tipo de fala retórico e persuasivo, preocupado com 

efeitos demagógicos e propósitos políticos mais do que com a verdade ou a explicação 

coerente da realidade. 

e) Ideologia como promoção e legitimação de interesses de um grupo 

social dominante. Aqui a ideologia garante não apenas a imposição de valores e ideias 

de cima para baixo, mas promove a cumplicidade e conivência de grupos dominados 

ou subordinados.  
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f) Ideologia como distorção e dissimulação. Neste caso, a legitimação da 

dominação pode partilhar com a dissimulação, naturalização e universalização 

também da classe ou grupo dominado. 

g) Ideologia como crenças falsas ou ilusórias oriundas da estrutura material 

do conjunto da sociedade. Neste sentido, evita-se uma descrição genético-classista, 

apesar de ser mantida a conotação pejorativa do termo. 

Todos esses sentidos guardam uma proximidade com a ideia de ideologia 

como “relações vivenciadas” e não como representações empíricas (EAGLETON, 

1997, p. 39-40), o que permite dizer que não se combate a ideologia oferecendo-se 

explicações verdadeiras no lugar de falsas, uma vez que ela não é simplesmente um 

equívoco, mas consiste em modos de relação com o real que envolvem causas e 

funções específicas que só podem ser alteradas a partir de mudanças materiais na 

realidade da qual elas brotam. Aqui já vemos um sinal de uma possível teoria 

materialista da ideologia que aponta para como ela opera e como poderia ser alterada. 

Para propor o quadro de referências teórico, Pêcheux lança mão 

fartamente das contribuições de Althusser4 e defende que não é possível 

compreender ideologia, desvinculando o conceito do processo de 

reprodução/transformação das relações de produção que, mesmo no apagamento da 

evidência ideológica, torna manifesta a luta de classe que lhe dá vida. (PÊCHEUX, 

2014 [1975]). Ele afirma ainda que não é só na ideologia que ocorre esse processo 

de reprodução/transformação, mas é por meio dela que se dá interpelação dos 

indivíduos em sujeitos no interior de uma determinada formação discursiva. Nos 

estudos de Pêcheux, a ideologia representa, em um cenário de estudo teórico, certa 

generalização, mas em momento algum simétrica ou unívoca, a menos que estejamos 

falando dos efeitos de sentido produzidos por determinados discursos, materializados 

nos dizeres de sujeitos interpelados por tal ideologia. Em uma determinada formação 

social, com seu respectivo modo de produção, coexiste  mais de uma ideologia que 

se encontram emaranhadas em um jogo de forças que, em última análise, reflete a 

luta de classes que lhes é característica.  

                                                 
4 Louis Althusser (1918 – 1990) foi um filósofo francês de origem argelina, responsável por uma 
abordagem do marxismo em que velhas categorias são redefinidas ou simplesmente rejeitadas no 
modo como estavam sendo entendidas. Um de seus conceitos-chave é o de Aparelhos Ideológicos de 
Estado (AIE). 
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De acordo com Pêcheux (2014 [1975]), no atual capitalismo, a dominação 

da ideologia capitalista se manifesta, por exemplo, na supremacia da conservação 

sobre a transformação, especialmente no que diz respeito às relações de produção. 

O autor defende que o jogo ideológico não tem fim, mas ele envolve sempre 

assimetrias que, uma vez analisadas, revelam as condições materiais de existência 

da sociedade em questão. Segundo ele, o nível ideológico só pode ser pensado 

referido aos aparelhos ideológico de Estado que compõem um todo complexo em um 

determinado momento histórico e para uma determinada formação social.  

Em sua materialidade concreta, a ideologia existe sob a forma de 

“formações ideológicas” que fornecem os objetos ideológicos bem como os modos de 

se servir deles (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 132). Esse desmembramento e 

assimetrias da luta ideológica que, em última análise, reflete a luta de classe na qual 

se inscreve, no atual momento, é marcado pela supremacia da 

conservação/reprodução sobre a transformação. Não é o idêntico de cada região 

ideológica que é mantido na supremacia da conservação que reflete a relação de 

dominação da classe dominante, mas justamente a relação de 

desigualdade/subordinação. Assim, “formação ideológica” envolve, necessariamente, 

confronto e disputa entre forças na conjuntura ideológica característica de uma 

determinada formação social: 

 
Cada formação ideológica constitui assim um conjunto complexo de atitudes 
e representações que não são nem individuais nem universais, mas se 
relacionam mais ou menos diretamente posições de classes em conflito umas 
em relação às outras. (HAROCHE apud COURTINE, 2014, p. 72)5 
 
   

Para Pêcheux (2014 [1975], p. 135) “só há prática através e sob uma 

ideologia” e “só há ideologia pelo sujeito e para o sujeito”. Mas é importante 

compreender que, apesar do uso do termo Ideologia em geral para passar a ideia do 

ser humano como um animal histórico e ideológico, isto é, com suas especificidades,  

em sua materialidade, a ideologia só existe referida às formações ideológicas e aos 

aparelhos ideológicos de Estado (AIE), no interior dos quais é dissimulada e onde é 

fornecido o tecido de evidências que “cria” uma “subjetividade” e um “sujeito” 

profundamente ideológicos.  

 

                                                 
5 HAROCHE, Claudine; HENRY, Paul; PÊCHEUX, Michel. La sémantique et la coupure saussurienne: 
lanhue, langage, discours. Langages, Didier/Larousse, n.º 24, Paris, 1971, p. 93-106.  
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Como  todas as evidências, inclusive aquelas que fazem com que uma 
palavra ‘designe uma coisa’ ou ‘possua um significado’ (portanto inclusas as 
evidências da ‘transparência da linguagem’), a evidência que você e eu 
somos sujeitos – e que isto não constitua um problema – é um efeito 
ideológico, o efeito ideológico elementar. (ALTHUSSER apud PÊCHEUX, 
2014 [1975], p. 139)6 
 
 

É nesse sentido que podemos dizer que os “indivíduos” são interpelados 

em “sujeitos” pela ideologia, na medida em que um “não-sujeito” é interpelado e 

constituído em um “sempre-já-sujeito” como uma evidência de algo único, 

insubstituível, idêntico a si mesmo e senhor de seus atos, pois esse é um “[...]caráter 

comum das estruturas-funcionamento designadas, respectivamente, como ideologia 

e inconsciente [...]” (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 139). Isso significa, como bem 

observa Pêcheux, que, na própria constituição do sujeito, das evidências nas quais 

ele se constitui e as quais ele dá suporte, está inscrita a dissimulação de seu 

funcionamento e o fato de que um antes “não-sujeito” foi constituído em um “sempre-

já-sujeito, como a principal das evidências. 

 

1. 3. Sujeito, forma-sujeito e posição-sujeito 

 

Um dos aspectos distintivos da AD de inspiração pecheuxtiana é sua 

recusa veemente em adotar as ilusões metafísicas idealistas ou logicistas empiristas 

que criam e sustentam a ideia de um Sujeito universal localizado em lugar nenhum, 

mas que supostamente é o ponto unívoco a partir do qual todo sentido é dado. É na 

recusa ao realismo metafísico e ao empirismo lógico e de seus impactos e influências 

na Linguística, que deve ser entendido o “sujeito” pecheuxtiano. Trata-se menos de 

um conceito estável e de um ego-sujeito atemporal e mais de uma forma de existir 

histórica no contexto de reprodução/transformação das formas de produção. Assim:  

 
Vale ainda ressaltar que, face à necessidade de pensar o sujeito e os 
processos de individu(aliz)ação, começamos pela interpelação do indivíduo 
em sujeito pela ideologia, no simbólico, constituindo a forma-sujeito histórica 
[...] Com esta forma-sujeito constituída teríamos, então, os modos de 
individu(aliz)ação do sujeito, pelo Estado (instituições e discursos) [...] Esse 
indivíduo funciona, por assim dizer, como um pré-requisito nos processos de 
identificação do sujeito, ou seja, uma vez individuado, este indivíduo (sujeito 
individuado) é que vai estabelecer uma relação com essa ou aquela formação 
discursiva. (ORLANDI, 2016, p. 228)  
 

                                                 
6 ALTHUSSER, Louis. Idéologie et appareils idéologiques d’Estat, La Penée, n.º 151, Paris, 1970, p. 
3-38. 
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Algo bastante distinto daquele sujeito psicológico idêntico e consciente de 

si mesmo. É justamente nos apagamentos e nos esquecimentos (inconscientes ou 

pré-conscientes) que se revela a ficção por trás do subjetivismo metafísico idealista. 

Para Pêcheux, os apagamentos e a interpelação dos indivíduos em sujeitos fazem 

parte do jogo de dominação da classe dominante que provoca um ocultamento do 

registro político no qual a dominância e a exploração de uma classe sobre a outra e o 

assujeitamento são dissimulados.  

 
[...] o realismo metafísico corresponde à fantasia burguesa da reabsorção da 
luta política no puro funcionamento do aparelho jurídico-político e caracteriza 
as condições nas quais a questão do poder do Estado não é diretamente 
colocada, de tal modo que a burguesia pode, em aparência, evitar a luta 
política e declarar-se apolítica tratando “os problemas sob seu aspecto 
técnico”. A ficção empirista (e o cinismo cético que a acompanha) 
corresponde, ao contrário, à forma burguesa da prática política, sempre que 
a mesma burguesia é obrigada a “fazer política” manobrando, embaralhando 
as cartas, etc., isto é, quando ela conduz a luta política sob a forma de um 
jogo. (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 112) 

 

Renegando a dissimulação desse jogo e assumindo os esquecimentos 

próprios da constituição de um discurso, Pêcheux propõe que a análise tenha como 

base a materialidade linguística em que o não-dito e o já-dito participam e interferem 

no dito. Assim, ao analisar a forma-sujeito, o “Ego-imaginário”, como sujeito do 

discurso, o autor deixa claro como o sujeito é constituído pelo esquecimento daquilo 

que o determina: 

Podemos agora precisar que a interpelação do indivíduo em sujeito de seu 
discurso se efetua pela identificação (do sujeito) com a formação discursiva 
que o domina (isto é, na qual ele é constituído como sujeito): essa 
identificação fundadora da unidade (imaginária) do sujeito, apoia-se no fato 
de que os elementos do interdiscurso (sob a sua dupla forma, descrita mais 
acima enquanto “pré-construído” e “processo de sustentação”) que 
constituem, no discurso do sujeito, os traços daquilo que o determina, são re-
inscritos no discurso do próprio sujeito.  (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 150)  
 

Em outras palavras, o que se diz é que a interpelação dos indivíduos em 

sujeitos, e mais especificamente em sujeitos de seus discursos, reflete o 

funcionamento da ideologia em geral, isto é, do complexo das formações ideológicas 

que, através do interdiscurso nelas imbricado, realiza tal interpelação e fornece a cada 

um sua “realidade” como evidências e significados “vividos” e experimentados”. Nessa 

constituição imaginária, o ego não reconhece sua subordinação e seu assujeitamento 

ao Outro ou ao Sujeito (metafísico, universal), uma vez que a característica maior 

dessa interpelação é a fantasia da autonomia.  
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Recorrendo a Lacan e Althusser (cada um com suas especificidades), 

Pêcheux expressa o processo natural e sócio-histórico pelo qual é constituído e 

reproduzido o “efeito-sujeito” como interior sem exterior, a partir de uma determinação 

real exterior (interdiscurso). Ao fazer isso, ele quer desconstruir o produto ideológico 

que toma como essência do real aquilo que é na verdade seu efeito representado por 

um sujeito evidente e idêntico a si mesmo (PÊXEUX, 2014 [1975], p. 150). Para o 

pensador, o sujeito se constitui pelo esquecimento daquilo que o determina e tal 

esquecimento pode ser de duas ordens:  

 
Concordamos em chamar esquecimento n.º 2 ao esquecimento pelo qual 
todo sujeito-falante “seleciona” no interior da formação discursiva que o 
domina, isto é, no sistema de enunciados, formas e sequências que nela se 
encontram em relação de paráfrase [...] Por outro lado, apelamos para a 
noção de “sistema inconsciente” para caracterizar um outro “esquecimento”, 
o esquecimento n.º 1, que dá conta do fato de que o sujeito-falante não pode, 
por definição se encontrar no exterior da formação discursiva que o domina. 
(PÊXEUX, 2014 [1975], p. 161-162) 
 
 

Podemos entender o esquecimento n.º 2 como pertencendo à instância  

pré-consciente, do mesmo modo que o n.º 1 situa-se no nível do inconsciente, desde 

que esses dois termos (pré-consciente e inconsciente)  não sejam entendidos como 

zonas autônomas e independentes, na medida em que “o pré-consciente caracteriza 

a retomada de uma representação verbal (consciente) pelo processo primário 

(inconsciente)” (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 163). 

Desse modo, o inconsciente imbricado no pré-consciente e no consciente, 

formulado nas noções dos esquecimentos 1 e 2, base linguística, interpelação 

ideológica, formações discursivas e interdiscurso são impeditivos, na AD de inspiração 

pecheuxtiana, de concebermos um sujeito autônomo, circunscrito a um “si mesmo” 

que o separaria do real e o tornaria soberano dos sentidos nos quais se encontra, na 

realidade, imerso e determinado por eles. Sentidos estes que não são unidades 

estanques, nem tampouco compreendidos em oposição ou distanciados da 

materialidade do real, mas são por ela determinados e expressam as mesmas 

contradições e dominação observadas nos processos de reprodução/transformação 

das relações de produção do sistema econômico.  

Neste ponto é importante destacar dois termos importantes para a AD 

francesa: forma-sujeito e posição-sujeito. Embora estejam relacionados, esses termos 

não se confundem. Posição-sujeito refere-se à posição que qualquer indivíduo 

assume no ato da enunciação para materializar uma determinada forma-sujeito de 
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uma determinada formação discursiva, tratando-se, portanto, de um elemento 

intradiscursivo.  

 
A AD parte do pressuposto de que o sujeito não é fonte do sentido, mas se 
forma por um trabalho de rede de memória, acionado pelas diferentes 
formações discursivas, que vão representar, no interior do discurso, 
diferentes posições sujeitos, resultado das contradições, dispersões, 
descontinuidades, lacunas, pré-construídos, presentes nesse discurso [...] 
Assim, a relação do sujeito enunciador como sujeito de saber e, 
consequentemente, com a posição-sujeito é deslocada para as relações de 
identificação/determinação do lugar discursivo tanto com a forma-sujeito 
histórica (ordem da constituição / do interdiscurso), quanto com a posição 
sujeito (ordem da formulação / do intradiscurso). (GRIGOLETTO, 2007, p. 3-
7) 
 

Um mesmo processo de interpelação/identificação/produção de sentido no 

interdiscurso (forma-sujeito) pode comportar posições concordantes e discordantes 

na superfície linguística, sem que esta deixe de pertencer ou estar imbricada em uma 

mesma formação discursiva. A posição-sujeito no processo de enunciação “resume” 

os mecanismos intrínsecos que podem representar, por exemplo, a tomada de 

posição do “sujeito falante” em relação às representações às quais ele dá 

sustentação.  

 

1. 4. Formação Discursiva, interdiscurso e pré-construído 

 

Para Maldidier (2016 [1990], p. 61) Pêcheux se apropriou do termo 

“formação discursiva” a partir de Foucault, mas em Pêcheux o termo se distingue pela 

explicitação da luta de classes, manifesta nas relações de 

dominação/reprodução/transformação as quais são materializadas nos discursos 

filiados a determinadas formações discursivas, nelas estão imbricadas suas 

respectivas ideologias. Tais são as condições da própria materialidade na qual os 

discursos são constituídos. 

 
Chamaremos, então, formação discursiva aquilo que, numa formação 
ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, 
determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser 
dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, 
de uma exposição, de um programa, etc.). (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 147) 
 
 

Ao tratar da noção de Formação Discursiva, Foucault (2008 [1969]) não 

deixa claro como suas regras de constituição se dão, nem esclarece de modo 
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sistemático como ocorrem as relações dela com as formações não discursivas, 

tampouco valoriza a ideologia do modo como Pêcheux o faz:  

 
No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 
semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos 
de enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma 
regularidade (uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, 
transformações), diremos, por convenção, que se trata de uma formação 
discursiva – evitando assim, palavras demasiado carregadas de condições e 
consequências, inadequadas, aliás, para designar semelhante dispersão, tais 
como “ciência”, ou “ideologia”, ou “teoria”, ou “domínio de objetividade”. [...] 
Uma formação discursiva será individualizada se se puder definir o sistema 
de formação das diferentes estratégias que nela se desenrolam; em outros 
termos, se se puder mostrar como todas derivam (malgrado sua diversidade 
por vezes extrema, malgrado sua dispersão no tempo) de um mesmo jogo de 
relações. (FOUCAULT, 2008 [1969], p. 43-76) 

 

Foucault, por exemplo, rejeita o termo “ideologia” pois o considera 

“carregado de condições e consequências”, do mesmo modo que rechaça a 

expressão “domínio da objetividade”. Entendemos que aqui se encontra um dos 

principais pontos de cisão entre a AD francesa e a teoria foulcaultiana. Podemos dizer 

que, em Pêcheux, as “condições e consequências” dos termos são constitutivos dos 

elementos que nos permitem situá-los em um determinado discurso ou em uma 

determinada formação discursiva, tendo em vista que, por si só, um termo pode 

materializar todo um discurso. 

Desse modo, a noção de formação discursiva não é tomada, nesta 

pesquisa, a partir do empiriocriticismo ao qual se filia Foucault, mas sim do ponto de 

vista do materialismo pecheuxtiano que pode ser expresso a partir de três teses 

fundamentais: 

 
a) o mundo “exterior” material existe (objeto real, concreto real); b) o 
conhecimento objetivo desse mundo é produzido no desenvolvimento 
histórico das disciplinas científicas (objeto de conhecimento, concreto de 
pensamento, conceito);  c) o conhecimento objetivo é independente do 
sujeito. (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 71) 
 

 
Para ele,  “se o homem pode pensar e tomar por objeto de seu pensamento 

algo de que ele não é portador, é exatamente porque o mundo exterior existe” 

(PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 72). Um mundo exterior profundamente marcado pelas 

relações de poder em que a ideologia burguesa, por meio da grande mídia, sobretudo 

nos dias atuais, trata a política como pertencendo ao universo da ficção, dos jogos 
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esportivos e da propaganda, permeado por uma artificialidade técnica e por um 

cinismo constitutivo, próprios do universo das celebridades. 

A despeito da flexibilidade relativa em suas posições e do valor que ele dá 

para o trabalho em conjunto, elementos que o fazem rever constantemente seus 

argumentos, o conceito de formação discursiva se mantém relativamente estável em 

seu significado durante todo o percurso teórico de Pêcheux. E isso se dá até mesmo 

naqueles que continuam o caminho da AD de inspiração francesa, para os quais a 

formação discursiva insere-se no contexto de uma determinada ideologia e reflete a 

interpelação dessa na constituição dos enunciados que formam os discursos. Nela 

insinuam-se as relações de filiação e de dependência que configuram tanto o 

interdiscurso quanto a forma-sujeito.  

De acordo com Maldidier (2012 [1990]), Pêcheux distingue, em AD, os 

universos discursivos logicamente estabilizados, como é o caso, por exemplo, dos 

axiomas e fórmulas matemáticas e das ciências da natureza em geral, e os universos 

discursivos logicamente não estabilizados, como aqueles que podem ser situados nos 

universos sócio-histórico, político, estético e das múltiplas manifestações discursivas 

cotidianas. Essa distinção é importante para se reconhecer que é no espaço da 

discursividade não estabilizada que o objeto da AD é constituído, daí o seu menor 

risco de se converter em uma interpelação ideológica corroborada pelas teorias 

psicológicas de um sujeito epistêmico unívoco e universal. Para a AD de inspiração 

pecheuxtiana,  

 

A condição essencial da produção e interpretação de uma sequência não é 
passível de inscrição na esfera individual do sujeito psicológico: ela reside de 
fato na existência de um corpo sócio-histórico de traços discursivos que 
constitui o espaço de memória da sequência. O interdiscurso caracteriza esse 
corpo de traços como materialidade discursiva, exterior e anterior à existência 
de uma sequência dada, na medida em que esta materialidade intervém para 
constituir a sequência. (MALDIDIER, 2012 [1990], p. 145-146, grifos do autor) 

  

Assim, a noção de interdiscurso está associada a um já-dito, a um pré-

construído que não se confunde com a noção lógica de pressuposição, entendida aqui 

no sentido mais comum, indicado por Goffman (1987, p. 205),  como um estado de 

coisas assumidas como dadas em determinadas circunstâncias, ou como valor de 

verdade de um enunciado, em ambos os casos está implícita a armadilha de uma 

estabilidade que é menos estável do que parece, ou de uma dissimulação do caráter 

cindido e ideológico do que é dito “antes” e “em outro lugar”.   
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De acordo com Pêcheux (2014 [1975], p. 148-149) é próprio da formação 

discursiva dissimular, pela suposta transparência do sentido, sua dependência com 

relação ao “todo complexo com dominante” das formações discursivas. Elas 

correspondem ao “Conjunto complexo dos Aparelhos Ideológicos do Estado – AIE – 

na medida em que expressam a dominância da classe dominante, materializada no 

predomínio da reprodução sobre a transformação” (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 131-

135). As formações discursivas estão intricadas no complexo das formações 

ideológicas que estão em jogo na formação social em questão, materializadas no 

discurso pelo interdiscurso. 

 
Propomos chamar interdiscurso a esse “todo complexo com  dominante” das 
formações discursivas, esclarecendo que também ele é submetido à lei de 
desigualdade-contradição-subordinação que, como dissemos, caracteriza o 
complexo das formações ideológicas [...] “algo fala” (ça parle) sempre “antes, 
em outro lugar e independentemente”, isto é, sob a dominação do complexo 
das formações ideológicas. (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 149) 
 

Desse modo, o interdiscurso pode ser apreendido na análise de um corpus 

por meio dos traços de construções anteriores, de elementos discursivos já-ditos, dos 

quais o enunciador foi esquecido. À revelia do sujeito, o enunciado toma fragmentos 

discursivos vindos de outros tempos e lugares já constituídos. Por isso mesmo não é 

possível compreender o sentido de uma formação discursiva se não reconhecermos 

a dominação ideológica e interdiscursiva que a constitui, a mesma que produz a ideia 

de um sujeito que se crê dono de seu discurso e fonte de seu sentido. 

Ao tratar sobre interdiscurso e pré-construído, Maldidier afirma: 

 
[...] o discurso se constitui a partir de dados discursivos já ditos, que “isso 
fala” sempre “antes e em outro lugar independentemente”. O conceito 
introduzido por Michel Pêcheux não se confunde com a intertextualidade 
derivada de Bakhtin, mas trabalha o espaço ideológico-discursivo, em função 
das relações de dominação, subordinação e contradição. Observamos, 
desde então, a relação que se institui com o pré-construído, como ponto de 
apreensão do interdiscurso. (MALDIDIER, 2016 [1990], p. 51) 
 

Conforme indica a autora, o conceito de pré-construído é concebido para 

romper com a noção lógico-pragmática de “pressuposição”, ele permite apreender em 

estruturas sintáticas traços de construções anteriores e de elementos discursivos já 

ditos, dos quais o enunciador foi esquecido.  

Desse modo, a noção de interdiscurso e pré-econstruído tangenciam outras 

duas que também são importantes para um analista de discurso: memória discursiva  

e arquivo. 



31 

 

1. 5. Memória discursiva e arquivo 

 

Segundo Orlandi (2016, p. 62), para a AD, memória discursiva é 

exterioridade constitutiva, onde a gênese dos sentidos é apagada e dá origem a uma 

reconstrução “mítica”, aberta e à deriva.  
 

[...] a negociação entre o choque de um acontecimento singular e o dispositivo 
complexo de uma memória poderia bem, com efeito, colocar em jogo, a nível 
crucial, uma passagem do visível ao nomeado, na qual a imagem seria um 
operador da memória social, comportando no interior dela mesma um 
programa de leitura, um percurso escrito discursivamente em outro lugar: é o 
efeito da repetição e do reconhecimento que faz da imagem como que a 
recitação de um mito [...]. (ORLANDI, 2016, p. 63) 
 

Dois aspectos são importantes destacar nessa afirmação: o primeiro diz 

respeito ao foco na imagem como elemento de memória, dotada de materialidade 

significante, de um modo de funcionamento e sujeito à interpretação, uma vez que 

está inscrita num processo de deriva indefinida de sentidos. O segundo está 

relacionado ao fato de que é na própria deriva característica da materialidade 

significante que os sentidos são constituídos e que a memória é ativada. 

Pêcheux ressalta que: 

 
[...] tocamos aqui em um dos pontos de encontro com a questão da memória 
como estruturação da materialidade discursiva complexa, entendida em uma 
dialética da repetição e da regularização. A memória discursiva seria aquilo 
que, face a um texto que surge como acontecimento a ler, vem restabelecer 
os implícitos (quer dizer, mais tecnicamente, os pré-construídos, discursos 
transversos, elementos citados e relatados, etc) de que sua leitura necessita. 
A condição do legível em relação ao próprio legível. A questão fundamental 
nesse caso é saber onde estão esses famosos implícitos, “ausentes por sua 
presença”. (PÊCHEUX, 1999 [1983], p. 52) 
 

Não se trata, portanto, de retomar um sentido verdadeiro, anterior e 

unívoco, mas reconhecer que: 

 
[...] o caráter comum das estruturas-funcionamentos designadas, 
respectivamente, como ideologia e inconsciente é o de dissimular sua própria 
existência no interior mesmo do seu funcionamento, produzindo um tecido de 
evidências subjetivas, devendo-se entender este último adjetivo não como 
que afetam o sujeito mas nas quais se constitui o sujeito. (PÊCHEUX, 2014 
[1975], p. 139)  

 

De tal modo que a memória discursiva não escapa a esse funcionamento 

imbricado entre inconsciente e ideologia, ela também é marcada por uma opacidade 

dissimulada nas evidências de sentido constituídas ideologicamente.  
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Segundo Orlandi (2016, p. 63), esse efeito de opacidade indica o momento 

em que “os implícitos” não são mais reconstruíveis, o que leva a AD a interrogar não 

as evidências proposicionais ou as significações originais/originárias, mas os efeitos 

materiais de montagens, num encontro incontornável com o problema da 

interpretação.  

 
[...] face à intepretação, o analista do discurso dirige seu olhar não para os 
designata mas para os gestos de designação, sobre os procedimentos de 
montagem antes que sobre as significações [...] não mais a imagem legível 
na transparência, porque um discurso a atravessa e constitui, mas a imagem 
opaca e muda, quer dizer, aquela da qual a memória “perdeu” o trajeto da 
leitura. (PÊCHEUX, 1999 [1983], p. 53)  
 
 

Quanto à relação entre interpretação e memória discursiva, Orlandi (2016, 

p. 171) ressalta que no próprio texto/discurso, em sua constituição, há gestos de 

interpretação que revelam as posições dos indivíduos que os produziram, de tal modo 

que o que interessa é compreender esses gestos inscritos no texto/discurso, 

entendidos como “atos no domínio simbólico” que tramam a relação entre o real, a 

língua e a história. 

Por isso, na AD de inspiração pêcheuxtiana uma memória não pode ser 

concebida como uma categoria plena que transcende a história e cujo conteúdo seria 

unívoco, homogêneo, individual e puramente cognitivo. Não se trata de um mero 

acumulado individual de conteúdos cognitivos, mas de um espaço “móvel”, de derivas, 

de deslocamentos, contradições, apagamentos, retomadas e regularizações, onde 

discursos se confrontam, se contradizem, se anulam ou se complementam. 

 
Sob o mesmo da materialidade da palavra se abre, pois o jogo da metáfora, 
como outra possibilidade de articulação discursiva [...] uma espécie de 
repetição vertical em que a própria memória esburaca-se, perfura-se antes 
de desdobrar em paráfrase. (PÊCHEUX, 1999 [1983], p. 53) 
 
 

Nessa mesma direção, Orlandi (2016, p. 64) ressalta a necessidade de 

conceber a memória como feita de esquecimentos, de silenciamentos e silêncios, de 

sentidos não ditos e interditados. Na sua relação com a história e com o discurso, a 

memória é marcada por uma fragilidade constitutiva pois, a inscrição do 

acontecimento no espaço da memória envolve também o acontecimento que escapa 

a essa inscrição e aquele que é absorvido por ela, como se não tivesse sido inscrito. 

Segundo a autora, “os sentidos silenciados em nossa memória estão fora da memória 
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como uma sua margem que nos aprisiona nos limites desse sentido” (ORLANDI, 2016, 

p. 66). 

Os sentidos ocultados ou silenciados não estão completamente ausentes, 

eles deixam vestígios e guardam com a memória discursiva uma relação de equívoco 

na confrontação com os demais sentidos. O que corrobora a afirmação de Pêcheux 

(1999 [1983], p. 50) da memória discursiva não como aquela da psicologia, mas como 

“sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em práticas, e 

da memória construída do historiador” (PÊCHEUX, 1999 [1983], p. 50). 
 

A memória, em análise do discurso, refere ao saber discursivo, ao fato de que 
todo dizer se produz sobre um já-dito. Todo dizer é assim já um gesto de 
interpretação, uma posição, entre outras, em relação a uma memória. Para 
que nossas palavras façam sentido é preciso que já signifiquem, que se 
produzam em uma memória discursiva, que possam ser interpretadas. 
Falamos com palavras que (já) fazem sentido. (ORLANDI, 2016, p. 171) 
 
 

Nesse processo interpretativo, no qual se inscreve a memória discursiva, 

ocorrem para o indivíduo, como sujeito de linguagem, dois apagamentos, 

repetidamente destacados em AD: apaga-se o fato de que o indivíduo não é a origem 

do sentido e o fato de que, inscrito na língua e pela língua, o indivíduo sempre 

interpreta, sempre assume um lugar ou uma posição em relação a uma memória 

discursiva. De tal modo, que podemos entender a “memória discursiva” também como 

“interdiscurso” (ORLANDI, 2016, p. 171), diante do qual os sentidos se estabilizam e 

se movimentam, deslizam, são lembrados ou esquecidos, ativados ou silenciados. 

 É no esquecimento inscrito no funcionamento do interdiscurso que 

encontramos a possibilidade da deriva de sentido, dos deslizamentos metafóricos e 

parafrásticos e até mesmo o lapso e do equívoco. Quando um “já-dito” é retomado em 

um enunciado, isso ocorre sob novas condições históricas e através de novas 

relações com a memória discursiva. Por isso a afirmação de que “a memória 

discursiva é estruturada pelo esquecimento” (ORLANDI, 2016, p. 172). 

Também é essa natureza da memória discursiva que a impede de ser 

confundida com “arquivo”, que consiste em “memória institucionalizada, estabilização 

de sentidos”, como afirma Orlandi: 
 

Já o que estamos chamando de arquivo é memória institucionalizada, 
estabilização de sentidos, efeito de relação de forças. Se no interdiscurso há 
o que se deve dizer, o que se pode dizer e mesmo a possibilidade de se dizer 
o irrealizado, o arquivo repousa sobre o realizado, menos sobre o que se 
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pode e mais sobre o que se deve ser dito. No arquivo há um efeito de 
fechamento, de saturação, de completude. (ORLANDI, 2016, p. 172) 
 

De acordo com a autora, em nossa sociedade atual há uma tendência em 

sobrepor o arquivo ao interdiscurso, de tal modo que isso se expressa na hierarquia 

comumente estabelecida entre a escrita, compreendida como fixa, estável e mais 

verdadeira, e a oralidade, geralmente compreendida como dispersa, instável e menos 

verdadeira. 

Do ponto de vista da materialidade discursiva, essa hierarquia dicotômica, 

reminiscência do corte saussuriano, é superada, por exemplo, quando são feitas as 

seguintes considerações: 

 
Salvo se contornarmos deliberadamente a existência do inconsciente, é hoje 
insustentável reduzir o simbólico a um pressuposto genético da lógica e da 
linguagem. Ele entra em uma relação específica com o real e o imaginário, 
determinando a subjetividade como efeito da interpelação de que o sujeito é 
o lugar, pelo viés da identificação. É exatamente o que se contorna quando 
se considera a linguagem como produto de uma atividade lógico-formal à 
base do bio-psicológico [...] Para nós, o problema filosófico, psicológico e 
linguístico se concentra sobre o que designaremos como o ponto do real da 
língua [...] tomando a forma paradoxal de um corpo de interditos, de um 
sistema de regras atravessado de falhas. A relação desse real (pelo viés do 
simbólico e do imaginário) com a metáfora, com o jogo de palavras, a ficção 
e o absurdo se situa de fato bem acima desse debate.  (PÊCHEUX et. al, 
2012 [1982], p. 64-65) 
 

Ao entender “arquivo” como “campo de documentos pertinentes e 

disponíveis sobre uma questão” (PÊCHEUX, 1997 [1982], p. 57), o autor ressalta a 

maior relevância de se reconstruir o sistema de “gestos de leitura” subjacentes à 

constituição do arquivo, relativos ao acesso aos documentos e às maneiras de 

apreendê-los. “Ler” o arquivo consistiria em reconhecer os indícios ou evidências de 

tais gestos que mergulham a leitura literal em uma leitura interpretativa – ela mesma 

já uma escritura – que configura o espaço polêmico das “maneiras de ler” que 

confrontam o arquivo com ele mesmo, num processo em que a memória histórica está 

em constante conflito consigo mesma.  

Para a AD, portanto, o arquivo consiste em parte das condições de 

existência dos objetos discursivos, uma vez que enseja gestos de leituras e escrituras, 

mas não se confunde com ou resume o corpo sócio-histórico de traços discursivos 

que caracteriza a memória discursiva. A designação para esse conjunto de traços, 

para essa materialidade discursiva, é “interdiscurso”.  
 

Dentro dos espaços discursivos do segundo tipo [discursos não 
estabilizados], a língua natural não é uma ferramenta lógica mais ou menos 
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falha, mas sim o espaço privilegiado de inscrição de traços linguageiros 
discursivos, que formam uma memória sócio-histórica. É esse corpo de traços 
que a análise de discurso se dá como objeto. (MALDIDIER, 2012 [1990], p. 
146, [acréscimo nosso]) 
 

De tal sorte que a memória como interdiscurso remete à materialidade 

discursiva mesma, isto é, “às condições verbais de existência dos objetos em uma 

conjuntura histórica dada” (PÊCHEUX, 2012 [1984], p. 152). Enquanto a memória 

como arquivo remete à instituição, a um dizer relativamente curto e datado, a um dizer 

pragmático, de movimento reduzido (ORLANDI, 2016, p. 172). Ambas refletem, no 

processo histórico, a relação ou confronto entre o mesmo e o diferente, o estabilizado 

e o não estabilizado, a paráfrase e a polissemia. 

 
Temos distinguido, na tensão entre os dois processos que são o fundamento 
da linguagem, a que existe entre paráfrase e polissemia, entre o mesmo e o 
diferente, três formas de repetição: a repetição empírica (mnemônica), a 
repetição formal (técnica) e a repetição histórica. Não há dizer que para fazer 
sentido não se inscreva na memória. Não há dizer que não se faça a partir da 
repetição. No entanto, na repetição histórica, há deslocamento, deriva, 
transferência, efeito metafórico. E o efeito metafórico é retomada e 
esquecimento, deslize para outro lugar de sentido, novo gesto de 
interpretação. (ORLANDI, 2016, p. 172-173) 
 

A autora enfatiza ainda que tanto a oralidade quanto a escrita são capazes 

das três formas de repetição e que não se justifica, do ponto de vista discursivo, uma 

oposição rígida entre escrita e oralidade, mas convém antes entender seus 

mecanismos de funcionamento que envolvem gestos de leitura e movimentos de 

atualização e reatualização de “laços cotidianos de uma história particular na qual os 

cidadãos se reconhecem pela memória não dita, esquecida mas significativa” 

(ORLANDI, 2016, p. 176). 

E, ao tratarmos dessas três formas de repetição, da relação entre o mesmo 

e o diferente, atualização e reatualização dos “laços cotidianos de uma história 

particular”, do que é lembrado e esquecido nos gestos de leitura e nos dizeres mais 

ou menos institucionalizados, ocorre-nos o caráter emblemático que os “nomes”, em 

especial os nomes próprios, assumem nesse contexto. Ao falarmos de memória 

discursiva e memória como arquivo numa relação histórica de polissemia e paráfrase, 

é exemplar a forma como o nome próprio materializa tais relações.  É por isso que 

optamos por desenvolver, no Capítulo 2, uma reflexão sobre o Movimento Escola Sem 

Partido (ESP) como nome próprio, num movimento de exemplificação de como 

operam grande parte das referências elencadas até aqui como basilares para a AD 

francesa. 
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CAPÍTULO 2 

O MOVIMENTO ESCOLA SEM PARTIDO COMO NOME PRÓPRIO  

 

De acordo com Penna (2016), melhor seria se os projetos e o próprio 

movimento fossem denominados de “Escola sem Educação”, pois, em sua opinião, o 

que está sendo proposto no fim é uma dissociação entre ensinar e educar, o que 

levaria a uma instrução sem reflexão no interior das escolas. Para fundamentar sua 

argumentação, ele recorre aos dizeres expressos no site principal do movimento, 

como, por exemplo, a indicação de um livro intitulado “Professor não é Educador”. Por 

aqui já vemos que a questão da denominação do movimento não é de menor 

importância e pode nos dar pistas para as reflexões que serão aprofundadas nos 

capítulos posteriores. 

 

2. 1. O nome próprio como materialidade discursiva 

 

Quanto à denominação do movimento e dos projetos de lei, faremos 

inicialmente algumas considerações procurando manter o fio que articula toda rede 

de enunciados, que interliga os discursos e que confere a tais enunciados as 

características que nos permitem situá-los em uma determinada formação discursiva. 

Partindo do postulado pecheuxtiano de que “[...] todo ‘conteúdo de pensamento’ existe 

na linguagem, sob a forma do discursivo” (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 89), e 

considerando o “nome próprio” na perspectiva indicada pelo pensador ao comentar os 

nomes Kepler, Berlim e Vênus, analisaremos a relação entre o pré-construído e o 

construído da designação “Escola Sem Partido”, segundo seus usos parafrásticos e 

metafóricos,  e o efeito discursivo ligado ao encaixe sintático.  

Sobre os nomes Kepler, Berlim e Vênus, Pêcheux nos diz: 
 
Ora, e eis o ponto decisivo, essa designação pelo nome próprio implica, 
correlativamente, a possibilidade de designar “a mesma coisa” por uma 
perífrase, tal como “aquele que descobriu [...]”, “a cidade que é capital da 
Alemanha”, “o segundo dos planetas que gravitam ao redor do Sol”; o que 
significa dizer que os nomes próprios “simples” correspondem 
necessariamente a nomes próprios “compostos”, não lexicalizados, mas sim 
construídos por diversos funcionamentos sintáticos, que podem ir do N 
[nome] que VN [verbo-nome] (onde N representa um “nome comum” como 
homem, cidade, planeta, etc.) até “aquele que VN” ou “o que VN”, em que 
todo apoio lexical inicial desaparece. (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 90-91)7 

                                                 
7 O autor está se referindo à sequência enunciativa em suas variações léxico-sintáticas e semânticas. 



37 

 

 
O pré-construído de um nome próprio é insinuado quando admitimos que 

nomes próprios simples correspondem a nomes próprios compostos e podem ser 

expressos por meio de demonstrativos como “esse”, “aquele que”, etc., por exemplo, 

na construção de relativas subordinativas do tipo: 

 

1. Aquele movimento que defende uma escola sem partido é contra a 

doutrinação ideológica. 

2. Esse movimento que se chama Escola Sem Partido cresce 

assustadoramente. 

 

 Nessas construções o demonstrativo “aquele” consiste em uma forma 

parafrástica, que pode indicar tanto o nome próprio daquilo a que se refere a relativa, 

quanto servir como “o instrumento universal de construção de nomes próprios” 

(PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 91). Isso significa dizer que o nome próprio é, em grande 

medida, um pré-construído que funciona em relação ao interdiscurso e inscrito em 

uma formação discursiva.  Ele é a marca de uma evidência suposta de que eu sei 

perfeitamente a que se refere o nome. Nas palavras de Pêcheux (2014 [1975], p. 92): 

“o fundamento aparente da identificação da coisa e também do sujeito que a vê, que 

fala dela ou que pensa nela – o real como conjunto das coisas e o sujeito, único no 

seu nome próprio”.  

O que importa aqui é que queremos pôr em suspenso a suposta 

identificação unívoca associada ao nome próprio ESP, seja ela perceptiva (vejo o que 

vejo) ou intelectiva (sabe-se que...), considerando que ambas evidências expressam 

uma “aparente” identificação do que é nomeado, bem como do sujeito que nomeia, 

constituindo uma generalização formada pela combinação “do que eu vi” com “o que 

eu vejo” (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 92). Ao tomar um nome próprio como uma 

evidência idêntica a si mesma, vê-se que ela é sustentada pela “evidência primordial” 

da identidade do sujeito que o toma, isto é, a evidência de um sujeito que nomeia é 

simultânea à evidência do “objeto” nomeado. Mas veremos que por trás (ou para além) 

de tais evidências algumas coisas são ocultadas. Tal como o nome próprio de uma 

pessoa, que é normatizado, pois inscreve-se no universo de um discurso legal, por 

meio da referência a uma filiação e adquire uma estabilidade que lhe permite ser 

repetido, o nome próprio “ESP” adquire, no uso cotidiano e a partir de seu 
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reconhecimento administrativo e jurídico, a estabilidade de uma evidência que pode 

ser questionada, pois sua unicidade pode ser afetada por variações sintáticas e(ou) 

lexicais que podem tanto reforçar quanto extinguir um ou outro sentido, num processo 

de deriva dos sentidos associados ao nome. Tal constatação alude ao fato de que o 

pensamento não se confunde com “o objeto do pensamento”, uma vez que esse último 

pré-existe ao primeiro do mesmo modo que pré-existe ao sujeito também como “o 

impensado do seu pensamento” (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 93). 

Considerando-se a materialidade na qual o nome ESP está inscrito, 

podemos dizer que também ele é sustentado por um interdiscurso relativo ao todo 

complexo com dominante das formações ideológicas nas quais ele se inscreve, com 

suas respectivas formações discursivas. Nesse sentido, teremos o nome próprio 

imerso no conjunto complexo de reprodução/transformação das relações produção do 

modo de produção capitalista, tal como ele se apresenta no Brasil atual. Isso nos leva 

à necessidade de reconhecer e analisar as assimetrias, as contradições, as relações 

de dominação e subordinação, os apagamentos e deslizamentos inerentes aos 

processos discursivos que envolvem o nome ESP.  

Alguns aspectos mencionados anteriormente serão melhor aprofundados 

no Capítulo 3, por ora faremos uma aproximação entre nome próprio e sintoma, 

considerando este último na direção apontada por Leite (2008 apud ALBERTI, 2011):  

 
[...] para Marx o sintoma é o sintoma de uma verdade (por isso Marx é o 
inventor do sintoma) e para Freud o sintoma é a verdade [do corpo]. Segundo 
Lacan: “Há apenas um sintoma social: cada indivíduo é realmente um 
proletário”. Ainda Lacan: “O proletário não é simplesmente explorado, ele é 
aquele que foi despojado da sua função de saber”. Todos somos proletários, 
porque a condição que determina as relações entre os sujeitos humanos 
deve-se a que não há uma verdade que possa ser dita. (LEITE apud 
ALBERTI, 2011, p. 303-304)8 

 

O que nos interessa nessa citação, para além de seus ditames psicológicos 

e/ou subjetivistas/individualistas, é a relação que se estabelece entre “sintoma” e 

“valor de verdade”; na medida em que toma o proletário (ou analisando) frente ao 

discurso do capitalista, procurando traçar o tempo e os limites desse discurso. Acima 

de tudo, a aproximação que pretendemos só será possível se tomarmos “sintoma”, 

quase que exclusivamente, a partir do seu caráter externo, não unívoco e como 

                                                 
8 LEITE, Marcio Peter de Souza. (2008). Lacan com Marx: Clínica da cultura. Recuperado em 10 
março, 2011, da http://www.marciopeter. com.br/links2/ensaios/ensaios_lacanmarx.html. 
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elemento interpelador do indivíduo que participa da constituição dos “nomes próprios” 

que lhe dizem respeito. 

Em certa medida, o nome expressa um sintoma, entendido aqui como 

marcas de uma interpelação que possui um “resto inominável” (JIMENEZ, 2005, p. 5), 

dotado de um aspecto dizível e interpretável, e de um aspecto indizível e não 

interpretável, ou seja, algo que expressa restos constitutivos de nossas instâncias 

inconscientes e cuja parte (grande parte) não é e nunca será acessível a nós. 

Analogamente, podemos considerá-lo (ao menos nesse aspecto)  ao dizível e indizível 

pecheuxtiano, na medida em que falamos do impensado que participa daquilo que 

pensamos.  

No ínterim desta nossa analogia, podemos enfatizar que um nome nunca é 

só um nome, sobretudo quando ele é constituído das características linguísticas que 

lhe permitem a classificação de ‘um nome próprio’.  

Do ponto de vista da AD, caráter “sintomático” de um nome próprio, 

expressa as relações que o dito ou escrito (a língua materializada) tem com um pré-

construído e com as formações ideológicas que interpelam aqueles que dizem ou 

escrevem, no seio de uma determinada formação discursiva. 

 
O papel de sintoma que reconhecemos no funcionamento de um certo tipo 
de brincadeira [...], com respeito à questão da interpelação-identificação 
ideológica nos leva a colocar, em ligação com esse sintoma, a existência do 
que chamamos [...] um processo do significante, na interpelação-identificação 
[...] nela é que está a questão do sujeito como processo (de representação) 
interior ao não sujeito constituído pela rede de significantes, no sentido que 
lhe dá J. Lacan: o sujeito é “preso” nessa rede – “nomes comuns” e “nomes 
próprios”, efeitos de shifting, construções sintáticas, etc. – de modo que o 
sujeito resulta dessa rede como “causa de si” no sentido espinosano [Um 
efeito capaz de produzir sua existência antes mesmo de existir, cuja natureza 
não pode ser concebida senão como existente] da expressão. (PÊCHEUX, 
2014 [1975], p. 143, [acréscimo nosso]) 
 

 
Assim, o sintoma é o potencial linguístico e discursivo do sujeito como 

processo de representação, isto é, como submetido a uma interpelação ideológica que 

produz identificações e geram “evidências”, na relação entre o real e o imaginário, que 

o fazem tomar a si mesmo como senhor de seu dizer, numa espécie de experiência 

(Erfrabung), entendida no sentido pecheuxtiano de “efeito de desconhecimento-

reconhecimento ligado à identificação do sujeito com o Sujeito, com outro sujeito e 

consigo mesmo” (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 190).  Aqui é importante ressaltar a 

contradição, inerente a esse processo, em que “um não sujeito” (um fora situado antes 
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e em outro lugar) e um sempre-já-sujeito senhor e causa de seu dizer, reflete a 

discrepância entre uma identificação universal ou particular e a interpelação política, 

ideológica e linguística. O caráter sintomático de um nome próprio guarda relação com 

aquilo que se deixa entrever, ao se considerar os efeitos de ambiguidade e ironia 

presentes em determinadas construções gramaticais ou determinados enunciados, 

como os chistes, as piadas e as adivinhas: um efeito de apagamento do processo de 

interpelação do indivíduo que produz o que Pêcheux chama de “efeito Münchausen”, 

em memória ao personagem que se elevava nos ares puxando-se pelos próprios 

cabelos (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 144). 

Nesse sentido, o nome ESP é sintomático de quê? Antes de responder esta 

pergunta, queremos enfatizar mais dois aspectos dos nomes em geral e, em especial, 

do nome que agora é objeto de nossa reflexão: ambiguidade e elipse. 

 

2. 2. Ambiguidade e elipse do nome próprio “Escola Sem Partido” 

 

Ao tratarmos do “nome” e, por conseguinte, do processo de nomeação, 

uma vez que uma coisa está ligada à outra, tangenciamos um daqueles pontos em 

que o “não-dito” esbarra e se mistura com o “dito”, ou passível de ser dito. O processo 

de nomeação – especialmente dos nomes próprios – está relacionado a um complexo 

de relações sócio-históricas em que se inscrevem quem nomeia e o que ou quem é 

nomeado. Sem o “nome”, o elemento do real ou do pensamento permanece à deriva 

entre o dizível e o indizível, entre a existência e a inexistência, sem uma inscrição, real 

ou fictícia, no tempo e no espaço do simbólico. 

Sem nomes, compreendidos aqui no seu sentido mais amplo, não há 

linguagem, pois os significantes, por si Só, não constituiriam e não possuiriam a 

densidade necessária à explicitação “em” e “de” uma existência. Por isso mesmo, a 

nomeação está ligada aos processos da vida e da existência, cuja aceitação e 

estabilidade de um nome vai depender de sua inscrição em um ou outro discurso, de 

modo que, ao mesmo tempo que designa ou determina, o nome é designado ou 

determinado pelas condições em que ocorre a nomeação. É nesse jogo paradoxal 

entre determinar e ser determinado que queremos abordar a ambiguidade do nome 

ESP. 

De acordo com Haroche (1992), do ponto de vista linguístico, podemos nos 

deparar com mais de um tipo de ambiguidade: 
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a) Ambiguidade sintática ligada à existência de estruturas específicas, 
ambiguidade que caracteriza “enunciados completos”: um enunciado seria 
considerado ambíguo quando fosse alternativa e indistintamente suscetível 
de ser desenvolvido, explicado por duas estruturas, pelo menos. b)  
Ambiguidade referencial dos enunciados incompletos [...] que aparece no 
caso da elipse [...] Esta ambiguidade frequentemente não sistemática, às 
vezes indeterminável, estaria em definitivo ligada ao caráter necessariamente 
elíptico (no sentido amplo) de todo enunciado [...] Esta ambiguidade dos 
enunciados incompletos, raramente sintática, frequentemente semântica, 
estaria ligada, em última análise, ao funcionamento da complementação. [...] 
c) A ambiguidade inerente às situações de linguagem: esta ambiguidade 
apareceria mais como um “problema da comunicação” do que propriamente 
de linguística [...] mais do que às carências da língua, às carências dos 
próprios indivíduos. (HAROCHE, 1992, p. 40-43) 
 

 
A questão da ambiguidade pode nos remeter a um sem fim de questões e 

não deve ser subestimada. Ainda segundo a autora, os estudos sobre esse tema na 

Linguística têm se limitado à constatação de uma inadequação geral das formas ao 

pensamento e o esforço tem sido sempre em combater a ambiguidade em favor da 

linearidade, determinação e completude do enunciado. 

Nossa perspectiva, em sintonia com os estudos de Pêcheux e de Haroche, 

vai no sentido contrário, de reconhecer e pôr à mostra a complexidade e importância 

dessa ocorrência, sobretudo na sua dimensão linguístico-discursiva. Para isso, 

precisamos ultrapassar certos limites, o que nos permitirá, tanto tomar determinados 

nomes próprios  como um enunciado – como é  o caso do nome ESP –, quanto 

reconhecer em todo enunciado o seu caráter elíptico e ambíguo.  

Nesse sentido, podemos notar que o nome ESP é constituído por um 

sintagma que possui dois núcleos: “escola” e “partido”, vinculados por um conectivo 

que, por sua vez, remete e interfere na compreensão tanto do primeiro quando do 

segundo. O “sem” implica em considerar a escola e o partido como algo distinto, em 

que um partido não pode ser uma escola e uma escola não pode ser um partido. 

Desse modo, podemos aceitar que o nome ESP comporta, pelo menos, algumas 

possibilidades enunciativas: 

1. Um partido é diferente de uma escola. 

2. Uma escola é diferente de um partido.  

3. Um partido não pode fazer o mesmo que faz uma escola. 

4. Uma escola não pode fazer o mesmo que faz um partido. 

5. Existe “uma” escola e ela tem um partido que precisa ser retirado. 

6. Existe “um” partido na escola que não deveria existir. 



42 

 

7. É possível criar uma escola sem “um” partido.  

8. Escola não é lugar para se fazer política, menos ainda partidária. 

9. Escola é um espaço “neutro”: a-político, a-histórico, “a-humano”. 

Essas possibilidades enunciativas, ou essas possibilidades de expressar o 

enunciado por mais de uma estrutura sintática, remete à ambiguidade sintática, 

exposta anteriormente na citação do texto de Haroche (1992). Já os núcleos “escola” 

e “partido”, tomados em sua natureza lexical e semântica, no contexto do nome no 

enunciado, refere-se à ambiguidade de tipo “referencial dos enunciados incompletos” 

e àquela “inerente às situações de linguagem” (HAROCHE, 1992, p. 40-43), uma vez 

que podem significar, dentre outras acepções: 

 

a) Partido:  que se partiu, dividido em partes, que apresenta rachaduras, dividido em duas 
partes iguais; organização social espontânea que se fundamenta numa concepção política 
ou em interesses políticos e sociais comuns e que se propõe alcançar o poder, associação 
de pessoas em torno dos mesmos ideais, interesses, objetivos; [assumir uma posição, 
fazer uma escolha, tomar partido]; etc. [...]. (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 2140)  
 
b) Escola: estabelecimento público ou privado onde se ministra ensino coletivo, conjunto 
de professores, alunos e funcionários; prédio em que a escola está estabelecida; sistema, 
tendência de estilo ou de pensamento de pessoa ou grupo de pessoas que se notabilizou 
em algum ramo do saber ou da arte; conjunto de conhecimentos, saber; conjunto de 
imitadores, seguidores ou apreciadores, escola de samba, etc. [...]. (HOUAISS; VILLAR,  
2001, p. 1206) 
 

Pode-se depreender do sintagma ESP a ideia de uma “escola” sem um 

caráter político determinado, ou ainda, uma escola distante e alheia aos partidos 

políticos oficiais. Situação semântica que remeteria a uma oposição não explícita 

(elipsada) entre uma escola instrutora e uma escola educadora, conforme apontado 

por Penna (2016). A primeira seria responsável por transmitir conteúdo de um modo 

neutro e imparcial, além de desenvolver as habilidades e competências dos alunos 

com vistas a torná-los adaptados e capazes de se tornarem grandes empreendedores, 

numa perspectiva individualista e competitiva; já a segunda, seria aquela que se 

imiscuiria em assuntos que, na perspectiva oposta, seriam competência exclusiva da 

família. Isto é, o segundo modelo de escola participaria da formação dos alunos não 

apenas dando instrução neutra, mas corroborando valores e promovendo atitudes 

social e politicamente validadas. Portanto, para além do paralelismo entre o nome e 

aquilo que ele nomeia, nota-se, neste caso, o uso deliberado tanto da relatividade de 

sentido dos núcleos que compõem o sintagma quanto da(s) ambiguidade(s) 

constitutiva(s) do sintagma como um todo.  
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Ao situarmos a denominação “ESP” nas condições de produção imediatas, 

bem como relacioná-la às condições menos imediatas, podemos encontrar fortes 

indícios de sua inscrição ideológica ao considerarmos, por exemplo, o contexto 

político no qual o nome foi estabelecido e estabilizado, a ponto de ser repetido 

discursivamente e assumir a natureza de um nome próprio.  

De acordo com a reportagem de Bruno (2013), publicada no periódico O 

Globo, 81% dos brasileiros consideram os partidos corruptos, e a segunda instituição 

mais desacreditada do país é o Congresso Nacional, composto, de acordo com 72% 

da população, de parlamentares corruptos. Dados da organização não governamental 

(ONG) Transparência Brasil (2015), dos 11 deputados eleitos para compor a 

presidência e a mesa diretora da Câmara, em 2015, 8 têm ou tiveram problema com 

a Justiça e/ou com os Tribunais de Contas por lavagem de dinheiro, compra de votos, 

fraude em licitações e, até mesmo, submissão de trabalhadores a regimes análogos 

ao da escravidão. Atualmente o país passa por uma onda de denúncias, ensejadas 

pela Operação Lava Jato da Polícia Federal9, em parceria com o Ministério Público 

Federal, que coloca em xeque, inclusive, a legitimidade do Presidente da República 

Michel Temer (MDB)10, denunciado por corrupção passiva e obstrução da justiça. 

Nesse cenário, torna-se compreensível e de fácil aceitação, por grande parte da 

sociedade brasileira, discursos e dizeres que hostilizam e propõem o alijamento dos 

partidos políticos. Seria muita inocência, ou mesmo má fé, afirmar que o nome ESP 

não dialoga com essa realidade.  

Ainda que situemos com precisão o contexto e procuremos circunscrever o 

sentido do nome, não chegamos a um paralelismo absolutamente certo entre o nome 

e o seu significado, em uma relação biunívoca perfeita, como pretendem os 

formalistas gramaticais.  

Pode-se questionar que o nome não se refere diretamente ao contexto em 

que se inscreve e, principalmente do ponto de vista gramatical, ele diz respeito apenas 

                                                 
9 A Operação Lava Jato teve início em 17 de março de 2014, no Paraná, envolvendo investigações de 
doleiros que praticavam irregularidades com dinheiro público. Inicialmente, as investigações abrangiam 
uma rede de postos de combustíveis e lava a jato, na cidade de Brasília, de onde provém o nome. A 
operação descobriu também um vasto esquema de corrupção, envolvendo a Petrobrás, políticos de 
vários partidos e empresas nacionais e internacionais, como a JBS S. A. e a Odebrecht. (Folha de S. 
Paulo, 2017) 
10 Michel Miguel Elias Temer Lulia, atual Presidente da República Federativa do Brasil, é um político, 
advogado e escritor brasileiro que concorreu como vice de Dilma Rousseff na disputa eleitoral de 2010. 
Após o impeachment em 31 de agosto de 2016, ele torna-se o terceiro vice-presidente do partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (MDB) a assumir a presidência sem ser eleito diretamente para o 
cargo. (Site Oficial Do Presidente Michel Temer,  2018) 
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àquilo que é designado diretamente, isto é, no nosso caso, ao ESP, sem fazer maior 

ou menor preleção sobre o cenário político em que emerge ou sobre o contexto mais 

geral, político, econômico, cultural e social, conservando a sua relativa autonomia 

como nome próprio na linearidade do discurso. Ao que consideramos oportuno 

lembrar as palavras de Pêcheux:  

 
[...] o nome próprio (Kepler, Berlim, Vênus...) funcionava, sob certos aspectos, 
da mesma forma que os demonstrativos (isto, aquele), na medida em que, 
nos dois casos, a unicidade do objeto identificado era a condição comum de 
seu bom funcionamento. Consideremos, agora, as formas “o que..., aquele 
que...,” que já apareceram [...] por exemplo, a propósito da designação de 
Kepler: este = Kepler = aquele que descobriu a forma elíptica das órbitas 
planetárias. Percebe-se facilmente que, por oposição dos dois fenômenos 
gramaticais focalizados acima (Kepler/este), essa construção não garante, 
em si mesma, a unicidade do objeto identificado, mas sim, pelo contrário, que 
esta construção pode ser afetada por variações sintáticas e/ou lexicais e que 
seu grau de atribuição pode variar até o ponto de se extinguir  [...]. 
(PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 96-97) 
 
  

Como diz Haroche: “Mesmo o nome próprio, determinado, ‘saturado’, para 

retomar os termos de Frege, seria, no entanto, suscetível de uma determinação 

suplementar.” (HAROCHE, 1992, p. 134). Isso porque o processo de nomear, assim 

como o de ser nomeado, envolve relações de identidade e de identificação que estão 

associados tanto a elementos inconscientes e conscientes quanto a filiações 

ideológicas e políticas de quem nomeia. A “relativa autonomia do nome” é, em grande 

medida, um reflexo da “autonomia do sujeito” fruto e correlata à interpelação 

ideológica sobre os indivíduos, pois, assim como o sujeito se constitui pela 

“identificação com a formação discursiva que o domina” (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 

150) e pelo esquecimento daquilo que o determina (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 161), 

os nomes, em especial o nome próprio, como significante, “toma parte na 

interpelação-identificação do indivíduo em sujeito” (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 241) e 

resulta das condições de produção dos discursos características da história tanto do 

“ser” quanto do nome que o nomeia. 

 
[...] o sujeito, se ele já pode parecer escravo da linguagem, o seria tanto mais 
de um discurso – em cujo movimento universal seu lugar já está inscrito desde 
o seu nascimento – quanto se assim o fosse sob a forma do seu nome próprio 
[...] o nome próprio não é uma propriedade como os outros, ele designa o 
sujeito sem representá-lo [...] a imposição do “nome próprio” constitui a forma 
em edição príncipe do efeito de pré-construído, que representa a modalidade 
discursiva da discrepância pela qual o indivíduo é interpelado em sujeito de 
seu discurso [...] como “sempre-já” sendo sujeito [...]. (PÊCHEUX, 2014 
[1975], p. 241) 
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Defendemos que, ao adquirir a natureza de um nome próprio, o nome ESP, 

embora não designe um “sujeito” no sentido estrito do termo, remete ao mesmo 

processo de identificação, subjetivação e interpelação, num movimento do sentido que 

se produz no “non-sens” (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 240). 
O caráter não unívoco, ambíguo e elíptico do nome que estamos 

analisando, quando menos se explicita nos deslizamentos de sentido e movimentos 

metafóricos, sinonímicos e parafrásticos que envolvem a utilização de substitutos 

como “Escola Livre” ou “Escola Sem Ideologia”.  

Escola Livre foi o nome que a proposta assumiu no Estado de Alagoas, 

quando o deputado Ricardo Nezinho (MDB)11 apresenta à Assembleia Legislativa 

Estadual, Projeto de Lei que institui o “Programa Escola Livre”, aprovado por 

unanimidade no dia 17 de novembro de 2015. O projeto consistia numa cópia 

praticamente idêntica ao modelo disponível no site do ESP, do mesmo modo que são 

repetidos os argumentos que procuram justificá-lo.  A expressão “escola sem 

ideologia” é constantemente utilizada para nomear artigos (ESP, 2018) e temperar 

argumentos em prol do movimento. Ambos os nomes, na sua ambiguidade 

constitutiva, podem ser considerados tanto paráfrase quanto perífrase, numa 

constituição de sentido que revela tanto a filiação à determinada formação discursiva 

e ideológica, quanto à natureza polissêmica e não unívoca de um nome próprio. 

Todos esses termos são devedores à elipse e à ambiguidade, através das 

quais, paradoxalmente, procura-se negar a incompletude do enunciado, materializada 

no nome próprio, ao mesmo tempo em que se pretende dar-lhe a generalidade de 

aplicação (ideológica) esperada pela Lei e pelo Estado. Isto é, a negação da 

ambiguidade e da elipse em um nome expressa a instrumentalização destas na 

interpelação dos indivíduos e seu assujeitamento. 

  

                                                 
11 Ricardo Pereira Melo, conhecido como Ricardo Nezinho é deputado estadual de Alagoas, eleito 
pelo partido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) em 2006 e reconduzido ao cargo nas 
eleições de 2010 e 2014. (ALAGOAS, 2018) 
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CAPÍTULO 3 

 

OS ATRAVESSAMENTOS IDEOLÓGICOS DO  

MOVIMENTO ESCOLA SEM PARTIDO 

 

Neste Capítulo, vamos esclarecer e reforçar alguns aspectos que levaram 

à constituição da rede de formulações, sequências discursivas e enunciados que 

compuseram o corpus de nossa pesquisa. Do mesmo modo, será aqui que os 

conceitos, noções e referências da AD entrarão em operação para produzir seus 

efeitos de análise e produzir conhecimentos sobre o ESP, em suas relações 

ideológicas e discursivas. 

O capítulo será composto de duas seções, a primeira tratará sobre a 

composição do corpus, a segunda, com suas respectivas subseções, tratará da 

análise propriamente dita dos registros do corpus. 

 

3.1. A constituição do corpus 

 

Em sintonia com Courtine (2014), no que se refere à concepção de corpus, 

o concebemos como um “um conjunto de sequências discursivas estruturado segundo 

um plano definido com referência a um certo estado das condições de produção do 

discurso” (COURTINE, 2014, p. 114). Segundo o autor: 
 
Tal concepção não considerará um corpus discursivo como um conjunto 
fechado de dados dependente de uma certa organização; fará, ao contrário, 
do corpus discursivo um conjunto aberto de articulações cuja construção não 
é efetuada de uma vez por todas no início do procedimento de análise: 
conceberemos aqui um procedimento de AD como um procedimento de 
interrogação regulado por dados discursivos, que prevê as etapas sucessivas 
de um trabalho sobre corpus ao longo do próprio procedimento. Isso implica 
que a concepção de um corpus discursivo só possa estar perfeitamente 
acabada no final do procedimento. (COURTINE, 2014, p. 115) 
 
 

Isso não significa ausência de sistematização ou de método, mas que será 

feito um esforço no sentido de manter, tanto a constituição do corpus quanto a análise 

e reflexão feita sobre e a partir dele, a fidelidade aos referenciais da AD, levando em 

conta tanto o momento histórico quanto o estado atual de desenvolvimento, no Brasil, 

desse campo de estudo. 
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Como foi dito anteriormente, a perspectiva de AD adotada não pretende 

constituir ou presume estruturas genéricas e estáveis, relativamente  atemporais e a-

históricas. Ao contrário, nos processos de clivagem característicos de todo sistema 

linguístico e, por extensão, de toda linguagem, encontramos indícios tanto de uma 

tentativa de apagamento quanto da materialidade mesma da interpelação ideológica 

presente nos discursos.  

Segundo Pêcheux: 

 
Chamaremos de discurso uma sequência linguística de dimensão variável, 
geralmente superior à frase, referida às condições que determinam a 
produção dessa sequência em relação a outros discursos, sendo essas 
condições propriedades ligadas ao lugar daquele que fala e àquele que o 
discurso visa, isto é, àquele a quem se dirige formal ou informalmente, e ao 
que é visado através do discurso. (PÊCHEUX, 2012 [1973], p. 214). 
 
 

  Por isso, julgamos oportuno um reconhecimento e um cuidado: o 

reconhecimento de que foram feitos recortes e escolhas relativas  à demonstração 

dos aspectos que dizem respeito à posição e ao lugar do locutor, do interlocutor e do 

referente do dizer; o cuidado de não pretender fazer uma psicologia do sujeito ou uma 

arqueologia funcionalista com conotações niilistas. Trata-se, antes de tudo, de 

analisar e jogar um pouco de luz sobre as condições de produção do discurso (ou dos 

discursos) que sustenta (sustentam) as propostas do ESP. Consideramos com 

Pêcheux que: 

 
[...] o modo de produção capitalista reparte-distribui os agentes humanos em 
um número de lugares, entre os quais em particular aquele da reconstituição 
e da manutenção da força de trabalho. Em relação a esse lugar, diferentes 
posições podem ser tomadas, em função de conjunturas institucionais [...]. 
(PÊUCHEUX, 2012 [1973], p. 217) 
 
 

Assim, de um lugar específico: a universidade, e assumindo a posição de 

um analista do discurso de linha pecheuxtiana, fizemos os nossos recortes, 

estabelecemos determinadas relações e indicamos um determinado percurso de 

análise, a fim de constituir aquilo que Guilhaumou e Maldidier (1997, p. 164), ao tratar 

sobre séries textuais e dispositivos de arquivo, denominam “trajeto temático”. Mas é 

importante ressaltar, como os autores o fazem, que: 

 
A noção de tema não remete, aqui, nem à análise temática, tal como é 
praticada pelos críticos literários, nem aos empregos que dela se faz na 
linguística. Essa noção supõe a distinção entre “o horizonte de expectativas” 
– conjunto de possibilidades atestadas em uma situação histórica dada – e o 
acontecimento discursivo que realiza uma dessas possibilidades, inscrito o 
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tema em posição referencial. (GUILHAUMOU; MALDIDIER, 1997, p. 165-
166) 
 
 

Foi nessa perspectiva que definimos três “trajetos temáticos referenciais” 

(TR) através dos quais compusemos seis conjuntos de sequências discursivas (SD), 

sendo que, em cada TR, tais sequências foram subdivididas em 

internas/convergentes (i) e externas/divergentes (e), relativas a menor ou maior 

proximidade com os meios de divulgação e argumentos do ESP. 

A composição de cada conjunto de sequências, responde a critérios de 

fidelidade à abordagem adotada, bem como a maior ou menor proximidade em 

relação a um dos três TR: A – Concepção de Escola/Educação; B –

Sexualidade/Gênero e C – Neutralidade Político-Ideológica.   

A coleta do corpus se deu em diferentes fontes, tanto no que diz respeito 

aos autores quanto ao gênero e ao suporte textual. Recorremos principalmente a 

artigos promovidos e veiculados no site principal do ESP, mas também a reportagens 

e depoimentos, frutos de entrevistas e debates envolvendo especialistas, como 

Fernando Penna. Desse modo, a materialidade discursiva, da qual foram extraídas as 

SD, para compor os conjuntos de sequências (CS) originam-se dos seguintes 

conjuntos de formulações: 

a) Associação Brasileira de Antropologia (2015): Manifesto pela igualdade 

de gênero na educação: por uma escola democrática, inclusiva e sem 

censuras (manifesto); 

b) Carvalho (2012): Viva Paulo Freire; 

c) Cristina (2015): Por que discutir gênero nas escolas (artigo); 

d) ESP (2017): No DF, professores usam festa junina para atacar 

moralidade cristã e transmitir aos filhos dos outros seus próprios valores 

(homepage do movimento); 

e) Frigotto (2017): A gênese das teses do Escola sem Partido: esfinge e 

ovo da serpente que ameaçam a sociedade e a educação (capítulo de 

livro); 

f) Gordon (2014): A matemática Opressora: o problema da Pedagogia no 

Brasil (artigo); 

g) Henrique (2012): Escola não é sindicato ou laboratório ideológico, é 

espaço de ensino democrático (artigo); 
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h) Kataguiri (2017): Maioria silenciosa e minoria tenebrosa (informação 

oral); 

i) Machado (2016): Por que ideologia de gênero? Precisamos falar sobre 

isso (artigo); 

j) Marchioli (2015): Dia histórico: projeto de lei que institui o Escola sem 

Partido é apresentado na Câmara dos Deputados (reportagem);  

k) Monteiro (2017): Ato de Escola sem Partido reúne apenas 35 pessoas 

em São Paulo (reportagem);  

l) Nagib (2015): A Ideologia de Gênero no Banco dos Réus (artigo); 

m) Nagib (2016): Escola sem Partido: entenda o que é o movimento que 

divide opiniões (artigo); 

n) Penna (2016): Investigando o Escola Sem Partido (comunicação oral); 

o) Projeto de Lei 867 de 26 de março de 2015; 

p) Puggina (2016): A pedofilia vai à escola (artigo); 

q) Silva (2011): A doutrinação ideológica nas escolas (artigo); 

r) Soares (2015): Por que os pais dizem não à ideologia de gênero (artigo); 

s) Zinet (2016): Especialistas desconstroem os 5 principais argumentos do 

Escola sem Partido (reportagem). 

Conforme indicam Guilhaumou e Maldidier: 

 
[...] o arquivo não é reflexo passivo de uma realidade institucional, ele é, 
dentro de sua materialidade e diversidade, ordenado por sua abrangência 
social. O arquivo não é um simples documento no qual se encontram 
referências; ele permite uma leitura que traz à tona dispositivos e 
configurações significantes. (GUILHAUMOU; MALDIDIER, 1997, p. 164) 
 
 

Mantendo esta concepção de arquivo em relação à qual foi constituído o 

corpus de nossa pesquisa, podemos considerar os TR como “conjuntos de 

configurações textuais que, de um acontecimento a outro, associam demandas 

materializadas nos discursos”, (GUILHAUMOU; MALDIDIER, 1997, p. 164), no 

encontro do linguístico com o histórico no discursivo. Como afirmam os autores, uma 

análise constituída nessa perspectiva remete a tradições retóricas, aos usos da 

linguagem e ao surgimento do novo no interior da repetição. Consiste em uma análise 

que: “[...] não se restringe aos limites da escrita, de um gênero, de uma série: ela 

reconstrói os caminhos daquilo que produz o acontecimento na linguagem” 

(GUILHAUMOU; MALDIDIER, 1997, p. 166). 
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Especificamente neste trabalho, se considerarmos o peso do não dito e da 

não univocidade de sentido, a qual fizemos referência no capítulo anterior, veremos 

que, muitas vezes, uma SD poderia ocupar espaço também em outro – ou nos dois 

outros – TR. Como dito anteriormente, para um melhor efeito expressivo e contrastivo, 

optamos por subdividir cada TR em: Internas/Convergentes (i) e Externas/Divergentes 

(e). De modo que, ao nos referirmos a qualquer enunciado, utilizaremos um código 

que associa o TR, o conjunto de sequências e o número da sequência na qual está 

contido o enunciado. Exemplo: 

 

A(i)1 = Sequência 1 do TR A (Concepção de Escola/educação), conjunto 

(i) (Internas/Convergentes): 

No exercício de suas funções, o professor: III - não fará propaganda político-
partidária em sala de aula nem incitará seus alunos a participar de 
manifestações, atos públicos e passeatas. (BRASIL, PL 867, 2015, Art. 1.º) 

 

C(e)8 = Sequência 8 do TR C (Sexualidade/Gênero), conjunto (e) 
(Externas/Divergentes): 

É como se isso [Concepção histórico-científica de gênero] não fosse 
amparado por anos e anos de pesquisa, como se alguém tivesse olhado pra 
nossa sociedade e falado ‘ah, quero discutir gênero’. A realidade não é bonita, 
ela nos obriga a discutir isso, seria muito melhor se não precisássemos, mas 
é uma relação de poder que mata pessoas, que violenta mulheres, que 
subjuga milhões de brasileiras. (Informação oral)12 

 

O objetivo desta forma de organização das sequências é constituir um 

corpus de um modo que sejam respeitados tanto os critérios de rigor científico quanto 

a natureza própria que o arquivo assume para a AD.  

É importante ressaltar que “interno” e “externo” aqui refere-se às posições-

sujeito no fio do discurso, em sua relação de filiação – convergente ou divergente - 

com esta ou aquela formação discursiva e ideológica, a favor ou contra o ESP, 

respectivamente. Do mesmo modo, também é importante destacar que os conjuntos 

de sequências classificadas como “externas divergentes” não serão, necessariamente 

                                                 
12 Depoimento da integrante da organização Católicas Pelo Direito de Decidir, Gisele Cristina, no 

debate “Porque discutir gênero nas escolas”, que aconteceu na Câmara dos Vereadores de São 
Paulo, no dia 17/6/2015. (Portal Aprendiz) Disponível em:  

 <http://portal.aprendiz.uol.com.br/2015/06/25/por-que-a-educacao-deve-discutir-genero-e-
sexualidade-listamos-7-razoes/>. Acesso em: 3 mar. 2018. 
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objeto de nossa análise, tampouco guardam uma relação direta, simétrica ou de 

contradição com a sequência que aparece na mesma ordem no conjunto oposto. Isto 

é, a sequência discursiva classificada como pertencendo ao TR Concepção de Escola 

(A), no conjunto externas/divergentes (e), de número 1, não tem uma relação direta 

com aquela inserida no mesmo TR como internas/convergentes (i), de número 1. A 

numeração sequencial cumpre apenas a tarefa de facilitar a verificabilidade da SD nos 

respectivos TR. 

A composição dos conjuntos de sequências não obedeceu critérios 

formalistas/gramaticais, como, por exemplo, a existência ou não de erros de 

concordância, embora não despreze totalmente,  mas leva em conta aspectos 

semânticos-discursivos que nos permitiram identificar os efeitos de sentido e as 

relações interdiscursivas que aproximam ou distanciam determinados enunciados, de 

modo que fosse possível separá-los por TR distintos, em SD distintas e, no mesmo 

TR, identificar aqueles que são convergentes ou divergentes.  

Não houve preocupação em representar ou caracterizar determinado 

gênero, tipologia ou suporte textual, mas, acima de tudo, de extrair enunciados 

exemplares dos discursos a favor e contra o movimento, ou seja, não nos interessa o 

texto em si, mas os enunciados tomados no contexto das condições de produção que 

os dominam. 

Nesse ínterim, convém algumas observações sobre essa reescrita e 

releitura dos enunciados, especialmente sobre o fato de os distribuirmos em 

conjuntos, configurados na forma de quadros.  

Em uma atitude crítica quanto a esse procedimento, Courtine (2006, p. 23) 

chama a atenção para o aspecto da descontextualização que esse recurso implica, 

quando se recorta do fio do discurso e se redistribui os segmentos. Segundo o autor, 

isso traz o risco  do retorno à metáfora da grade de leitura que retorna frequentemente 

sob a pluma dos analistas de discurso.  

 
Esses procedimentos de leitura levam à redução da heterogeneidade 
constitutiva de todo discurso a seus elementos idênticos, recorrentes e 
representáveis, acompanhados de um espaço de variação contextual restrito; 
a fazer entrar todo discurso na categoria do mesmo e a rejeitar, 
consequentemente, como desvios do olhar, todas as zonas de instabilidade, 
de dispersão, de contradição que afloram ao largo do texto, e isso sem retorno 
possível desses materiais no modo de leitura. (COURTINE, 2006, p. 25) 
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Embora consideremos importante o reconhecimento das limitações 

impostas, e muitas vezes necessárias, para que a análise ocorra, não consideramos 

esse risco maior ou menor do que aquele inerente à circunscrição de qualquer objeto 

de pesquisa de qualquer área do conhecimento. Do mesmo modo, consideramos 

coerente com a perspectiva pecheuxtiana a ideia de que nenhuma leitura ou escrita é 

absolutamente original, isto é, toda leitura é, em grande medida releitura e toda escrita 

é também reescrita. O risco da descontextualização não é maior do que o risco de 

cairmos na armadilha ideológica da “autodeterminação do sujeito” (autoria) ditada e 

determinada por um “Sujeito Outro” cujo movimento de interpelação e assujeitamento 

só pode ser desvendado se rompermos com a suposta univocidade do sentido. É 

necessário reconhecer e aceitar as rupturas, os deslocamentos, os apagamentos e as 

hierarquias que fazem do “fio do discurso” um emaranhado cheio de nós, 

descontinuidades e entrecruzamentos. A relativa artificialidade e descontextualização 

efetuadas com a elaboração dos quadros é um preço pequeno a ser pago pela 

necessária “dessubjetivação” e desvelamento ideológico do discurso. 

Dessubjetivação aqui é compreendida como processo de questionamento e análise 

da interpelação ideológica fundamental dos indivíduos em “sujeitos”, consiste em 

apresentar, em lugar de um sempre já Sujeito (Significante Soberano), um outro que 

se produz de um “não-sujeito” constituído por representações que habitam o “non-

sens”, mas cuja produção é “acompanhada precisamente pela imposição de sentidos 

às representações” (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 238). 

Mas os quadros não são, por si só, o meio e o fim da análise. Tampouco 

consiste no único caminho metodológico que um analista do discurso pode adotar. 

Muitas são as possibilidades.  

Além disso, na abordagem aqui empreendida, há um movimento constante 

de ir e vir às condições de produção dos enunciados, que conduz a uma leitura e 

releitura, bem como a uma escrita e reescrita, marcadas pelo dinamismo e 

historicidade necessárias para que não seja subestimada a luta de classes, velada 

por trás dos discursos, constitutiva da dialética própria da materialidade do real que 

determina esses mesmos discursos.  
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3. 2. Velhos “muros” reeditados na escola pública: a lei e a retórica da interdição 

 

Como é possível observar nos quadros 1, 2 e 3, cada TR foi composto por 

dois conjuntos de sequências discursivas (SD). O da esquerda 

[Internas/Convergentes – (i)], refere-se a enunciados oriundos, em sua grande 

maioria, de artigos veiculados no site do movimento e representam, portanto, 

argumentos favoráveis às propostas do ESP, defendidos e propagados em seu 

principal meio de comunicação. O da direita [Externas/Divergentes – (e)], consiste em 

um conjunto de enunciados retirados de fontes externas ao site do movimento, isto é, 

não constam e tampouco são defendidos ou propagados pelo mesmo e se 

caracterizam por compor argumentos contrários às propostas do ESP. 

Conforme distribuição que fizemos, o primeiro quadro (TR A), refere-se à 

concepção de escola/educação que pode ser depreendida das sequências discursivas 

ali apresentadas. O que é possível perceber a partir das marcas da enunciação, dos 

lugares e posições discursivas assumidos ou dissimulados no discurso do ESP sobre 

a escola? 
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Quadro 113  
 

 CONCEPÇÃO DE ESCOLA/EDUCAÇÃO (A) 
Internos/Convergentes (i) Externos/Divergentes (e)  

1. Art. 1.º - No exercício de suas funções, o professor: 
III - não fará propaganda político-partidária em sala 
de aula nem incitará seus alunos a participar de 
manifestações, atos públicos e passeatas. (BRASIL, 
PL 867, 2015) 

2.  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. (BRASIL, PL 867, 2015) 

3. Art. 5.º - As instituições de educação básica afixarão 
nas salas de aula e nas salas dos professores 
cartazes com o conteúdo previsto no anexo desta Lei, 
com, no mínimo, 90 centímetros de altura por 70 
centímetros de largura, e fonte com tamanho 
compatível com as dimensões adotadas. (BRASIL, 
PL 867, 2015)  

4. Parágrafo único. As reclamações referidas no caput 
deste artigo [Art. 8.] deverão ser encaminhadas ao 
órgão do Ministério Público incumbido da defesa dos 
interesses da criança e do adolescente, sob pena de 
responsabilidade. (BRASIL, PL 867, 2015) 

5. Art. 10. Configura ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da administração 
pública o descumprimento do disposto no artigo 5º 
desta Lei, bem como a remoção indevida ou a 
destruição total ou parcial dos cartazes ali referidos. 
(BRASIL, PL 867, 2015) 

6. Ninguém melhor que Paulo Freire pode representar o 
espírito da educação petista, que deu aos nossos 
estudantes os últimos lugares nos testes 
internacionais, tirou nossas universidades da lista das 
melhores do mundo e reduziu para um tiquinho de 
nada o número de citações de trabalhos acadêmicos 
brasileiros em revistas científicas internacionais. 
(CARVALHO, 2012) 

7. E é por isso que a Constituição não garante aos 
professores a liberdade de expressão, e sim a 
liberdade de ensinar [...]. (GORDON, 2014) 

8. A escola pública brasileira, mas também as caras 
escolas particulares da elite, são usinas onde se 
formam mentes simplórias e confusas mas 

 
1. Educar seria responsabilidade da família e 

da igreja; os professores dentro da sala de 
aula estariam limitados a instruir, a 
transmitir conhecimento. (PENNA, 2016) 

 
2. O que eles [os proponentes do ESP] fazem 

é uma interpretação equivocada da 
Constituição, com base em uma 
concepção absurda do que seria a 
escolarização e a educação. (PENNA, 
2016) 

 
3. Ao olhar na Constituição, verá “pluralismo 

de ideias e de concepções pedagógicas”. 
Percebe? Eles pegaram “pluralismo de 
ideias” nominalmente e excluíram “o de 
concepções pedagógicas”, que está no 
mesmo artigo da Constituição. (PENNA, 
2016) 

 
4. A partir dessa visão [visão do ESP], o 

professor não tem mais liberdade de 
expressão no exercício da sua atividade 
profissional. (PENNA, 2016)  

 
5. Cada estudante chega à escola com 

sua história, aprendizados, religião, cultura 
familiar. O que a escola faz é ensinar a 
refletir, a duvidar, a perguntar, a querer 
saber mais. Não existe isso do 
professor  fazer  ‘cabeça do estudante’. À 
medida que o estudante lê, pesquisa, 
escreve e se aprofunda, ele vai dando 
sentido pra história dele. Escola é o lugar de 
muitas opiniões. De ouvir a do outro e formar 
a própria. (LACERDA apud ZINET, 2016) 

 
6. A escola precisa trabalhar para que esse 

jovem ou essa criança formule hipóteses, 
interprete o mundo de diferentes maneiras 
e desenvolva autonomia sobre seu próprio 
processo educativo. O papel da educação 
é garantir as experiências para que ele 
desenvolva uma visão própria sobre o 
mundo. (COSTA apud ZINET, 2016) 

 
7. Ainda de acordo com Janine, é lamentável 

que, atualmente, o debate público sobre 
educação esteja sendo dominado pelo 

                                                 
13 É importante ressaltar que o conjunto Externo/Divergente tem uma função apenas de contraste e não 
será objeto da análise propriamente dita, do mesmo modo que não existe uma correlação direta entre 
a numeração de (e) com a numeração de (i), o contraste deve ser tomado enquanto conjunto de 
sequências (e) contrastando com o conjunto de sequências (i). 



55 

 

agudamente hostis ao Capitalismo e aos Estados 
Unidos da América. (GORDON, 2014) 

9. O que uma honesta formação para a cidadania 
deveria propor, deveria ser muito mais positivo. 
Valorizar a responsabilidade individual, estimular o 
espírito empreendedor, a inventividade, a inovação, o 
assumir riscos, ter objetivos autônomos, providenciar 
o próprio futuro. Saber confiar em si mesmo para 
assim construir uma sociedade de confiança. 
(GORDON, 2014) 

10. Para eles, aquelas disciplinas servem tão somente 
como meios para a doutrinação de crianças e jovens 
no discurso comunista (em versão gramsciana) da 
luta de classes. (GORDON, 2014) 

 
11. É preciso acabar com o monopólio que a 

pedagogia - essa "falsa ciência", nos dizeres de 
Besançon14 - exerce sobre a educação brasileira. Até 
lá, o nosso mote deveria ser: MENOS VERBA PARA 
A EDUCAÇÃO! - pelo amor de Deus. (GORDON, 
2014) 

 
12. O professor é pessoalmente responsável pelos 

danos que causar no exercício das suas funções. Por 
isso, é melhor ficar esperto e pensar duas vezes 
antes de seguir as recomendações do MEC. Na 
dúvida, vale consultar um advogado. (NAGIB, 2015) 

 
13. Por que a lei é necessária? [...] O uso político do 

sistema de ensino prejudica a educação e ameaça a 
democracia, já que desequilibra o jogo político em 
favor de um dos competidores. (NAGIB, 2015) 

 
14. No Brasil, hoje, as noções transmitidas de 

política e cidadania estão flagrantemente 
contaminadas de conceitos marxistas, 
particularmente no ensino de nível médio. O que se 
ensina nas aulas de História, Sociologia, Geografia, e 
mesmo em Literatura ou Filosofia, não passa de 
doutrinação. (NAGIB, 2015) 

 
15. O problema da universidade pública é justamente 

a falta de meritocracia e de princípios liberais. 
(HENRIQUE, 2012)  

 
16. Conde Gramsci15, o vampiro que vampiriza a 

educação brasileira com a ajuda de Paulo Nosferatu 
Freire16, pode estar com seus dias contados. (NAGIB 
apud PENNA, 2017, p. 43) 

assunto, em um contexto no qual há 
inúmeras prioridades que não estão sendo 
visibilizadas. (RIBEIRO apud ZINET, 2016) 

 
8. O professor da Universidade Federal 

Fluminense (UFF) e membro da 
rede Professores Contra o Escola Sem 
Partido, Fernando Penna, acredita que a 
própria concepção prevista no PL cria um 
ambiente propício para a perseguição 
política. Ele questiona, por exemplo, como 
um professor faria para respeitar 
absolutamente todas as convicções de 
todas as famílias. (ZINET, 2016) 

 
9. Evitar contradizer qualquer convicção 

religiosa e moral iria efetivamente impedir 
que o professor realizasse discussões 
importantíssimas e, até mais do que isso, 
destruiria o caráter educativo de escola. 
(ZINET, 2016) 

 
10. Essa proibição é inconstitucional, basta 

ler o artigo 205 da nossa Constituição 
Federal: ‘A educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família, será 
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. 
(PENNA, 2016) 

 
11. A escola é um ambiente privilegiado para 

que crianças e jovens aprendam 
conceitos que irão lhes auxiliar a 
entender o mundo. (FONSECA apud 
ZINET, 2016) 

                                                 
14 Historiador francês, que, de comunista, passou para uma atitude crítica com relação à ideologia e 
aos dógmas. (PIMENTA, 2016) 
15 Antônio Gramsci foi um filósofo marxista e político italiano que viveu entre 1891 e 1937, preso durante 
o regime fascista de Benito Mussoline, escreveu sobre a hegemonia cultural e a instrumentalizada pelo 
Estado para a conservação do poder. (MONASTA, 2010) 
16 Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997) é considerado um dos pensadores mais notáveis da 
história da pedagogia mundial, patrono da educação brasileira, foi um dos mais importantes membros 
da chamada Pedagogia Crítica. (ROSAS, 201?) 
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Quadro 217  
 

 NEUTRALIDADE POLÍTICO-IDEOLÓGICA (B) 
Internos/Convergentes (i) Externos/Divergentes (e) 

 
1. Art. 2.º - A Educação Nacional atenderá os 

seguintes princípios: I - neutralidade política, 
ideológica e religiosa do Estado. (BRASIL, PL 
867, 2015) 
 

2. Art. 4.º - No exercício de suas funções, o 
professor: 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. (BRASIL, PL 867, 2015)   
 

3.  Há uma infinidade de pessoas que são mal 
preparadas e que cujos valores – eu nem entro 
no mérito se são bons ou ruins – mas que não 
coincidem com os valores da família. (NAGIB 
apud PENNA, 2017)  
 

4. Art.4.º [...] 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. (BRASIL, PL 867, 2015) 
 

5. Por que a lei é necessária? Para coibir a 
doutrinação e a propaganda política e 
ideológica em sala de aula e a usurpação do 
direito dos pais dos alunos sobre a educação 
religiosa e moral dos seus filhos. (SILVA, 2011) 
 

6. No nível superior vão deparar-se igualmente 
com professores assumida ou sutilmente 
tendenciosos à esquerda. (SILVA, 2011) 
 

7. A ideologia marxista é hoje tão difusa, tão 
generalizada e consensual em nosso meio 
educacional, que passa despercebida como 
sendo apenas uma determinada interpretação 
da realidade. (SILVA, 2011) 
 

8. Há uma histórica influência da Igreja Católica, 
hostil ao individualismo empreendedor. Já os 
professores são formados em Universidades 
onde a opinião reinante sempre privilegiou o 
socialismo. (SILVA, 2011) 

 

 
1. Em 2014, o deputado estadual do Rio de 

Janeiro, Flávio Bolsonaro (PSC-RJ) pediu ao 
Miguel Nagib que escrevesse um projeto de lei 
com esse teor, intitulado Programa Escola Sem 
Partido. (PENNA, 2016) 
 

2. Ele foi o primeiro parlamentar a apresentar um 
projeto desses no Rio de Janeiro, em 13 de maio 
de 2014. (PENNA, 2016) 
 

3. Eles se dizem contra a “doutrinação”, mas 
próprio projeto de lei não define o que eles 
chamam de doutrinação ideológica. (PENNA, 
2016) 
 

4. Eles afirmam que o projeto só quer fixar um 
cartaz em sala de aula. Intitulado “Deveres do 
Professor”, esse cartaz deveria se chamar 
“Proibições do Professor”, porque é uma lista de 
proibições formulada de maneira muito 
tendenciosa, para desqualificar o trabalho do 
professor. . (PENNA, 2016) 

 

5. O professor deve incentivar sim a participação, 
de qualquer natureza e pauta, conforme o aluno 
sentir necessidade. O importante é que ele se 
sinta capaz de transformar a realidade na qual 
está inserido, e que participe de manifestações 
democráticas dentro do espaço público. 
(PENNA, 2016) 
 

6. Entre os artigos atribuídos a ele [...] consta “Por 
uma escola que promova os valores do 
Millenium”. Eles tiraram a autoria do Nagib 
depois, agora está apenas “Comunicação 
Millenium”. Quais valores eles consideram 
“neutros”? Propriedade privada, 
responsabilidade individual, meritocracia [...]. 
(PENNA, 2016) 
 

7. É ideológico também porque ao proibir a 
discussão de algumas questões, você está 
tomando um posicionamento. Não discutir 
práticas hegemônicas, homofóbicas e toda a 
variedade de desigualdades significa o quê? Não 
combater essas desigualdades é reforçá-las na 
sociedade. É naturalizar essas desigualdades. 
(PENNA, 2016)  

                                                 
17 Também nesse TR o conjunto Externo/Divergente tem uma função apenas de contraste e não será 
objeto da análise propriamente dita, do mesmo modo que não existe uma correlação direta entre a 
numeração de (e) com a numeração de (i), o contraste deve ser tomado enquanto conjunto de 
sequências (e) contrastando com o conjunto de sequências (i). 
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9. E assim sendo, melhor nenhuma do que uma 
tendenciosa ideologia travestida de Filosofia. 
(SILVA, 2011) 
 

10. No discurso se propaga a intenção de “formar 
o cidadão crítico”; na verdade a crítica já 
é dada pronta, pré-fabricada. (SILVA, 2011) 
 

11. A coloração marxista de nosso ensino hoje 
está infiltrada em todas as disciplinas. (SILVA, 
2011) 
 

12. Em matéria de educação religiosa e moral, 
vale o princípio: meus filhos, minhas regras. 
(NAGIB, 2016) 
 

13. A Educação Nacional atenderá os seguintes 
princípios: VII - direito dos pais sobre a 
educação religiosa e moral dos seus filhos, 
assegurado pela Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos. (NAGIB, 2016) 
 

14. Art. 4º. - No exercício de suas funções, o 
professor: 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. (BRASIL, PL 867, 
2015) 
 

15. Uma leitura direta de Aristóteles, acessível 
mesmo a não iniciados, poderia ser a melhor 
solução, enquanto não se encontre um texto 
isento. (SILVA, 2011) 
 

16. No DF, professores usam festa junina para 
atacar moralidade cristã, e transmitir aos filhos 
dos outros seus próprios valores. (ESP, 2017) 
 

17. Se a lei for aprovada pelo Parlamento 
brasileiro, a doutrinação política e ideológica 
em sala de aula e a usurpação do direito dos 
pais a que seus filhos recebam a educação 
moral que esteja de acordo com suas próprias 
convicções estarão com os dias contados. 
(MARCHIOLI, 2015)  
 

18. Durante muito tempo a maioria silenciosa 
deixou uma minoria barulhenta pautar a 
Educação, pautar a política, assaltar os cofres 
públicos, mas agora essa era acabou. 
(KATAGUIRI apud MONTEIRO, 2017) 
 

19. A maioria silenciosa agora tem voz, agora tem 
vez, agora está organizada e vai priorizar a 
Educação em detrimento de todos aqueles que 
querem usar a escola como centro de 
doutrinação política. (KATAGUIRI apud 
MONTEIRO, 2017) 

 
8. Além disso, qualquer um que visitar a página do 

Escola Sem Partido no Facebook notará o 
ataque direto contra o PT. É um movimento 
altamente ideológico. De neutro, o Escola Sem 
Partido não tem absolutamente nada. (PENNA, 
2016) 
 

9. Em vídeo recente, Miguel Nagib diz que “o 
petismo foi tirado da Presidência, mas o petismo 
continua dominando a máquina do Estado, 
especialmente a rede educacional”. Da forma 
como montam esse discurso, eles reduzem todo 
o pensamento progressista e de esquerda a 
esse espantalho que pretendem criar sob o 
nome de “petralhas”. Essa é a estratégia deles. 
(PENNA, 2016) 
 

10. Não é possível (ser neutro) porque qualquer 
tema que se aborde leva um juízo de valor do 
professor, o que é importante. O que ele não 
pode fazer é limitar a aula a seu juízo de valor. 
Determinar a neutralidade política numa lei é um 
equívoco absoluto. (CARA apud ZINET, 2016) 

 
11. O pior da “escola sem partido” é que desvia a 

atenção das questões realmente educacionais – 
e educativas! Desvia a atenção de nossas falhas 
na alfabetização [...]. (RIBEIRO, 2016) 
 

12. Ao se aproveitar da grande polarização que 
vivemos no cenário político nacional, a 
perseguição de professores que se manifestam 
politicamente não para de crescer. (RIBEIRO, 
2016) 

 
13.  Começam a surgir vários relatos de professores 

que perderam os seus empregos por se 
posicionar sobre temas polêmicos nas redes 
sociais e, portanto, fora do ambiente escolar. Os 
dois casos mais notórios foram o do professor 
Paulo Ramos demitido por suas declarações em 
redes sociais e por discutir violência e 
multiculturalismo nas suas aulas de sociologia e 
da professora de história que pediu sua 
demissão do Colégio Jesuíta Medianeira de 
Curitiba por estar sendo perseguida pelos pais 
devido a seu posicionamento contra o 
impeachment nas suas redes sociais. Estes são 
apenas os casos que ganharam notoriedade, 
mas certamente existem muitos outros. 
(RIBEIRO, 2016) 

 
14.  O movimento escola sem partido estimula este 

comportamento, ao representar os professores 
como corruptores da juventude e defender que 
os professores não têm liberdade de expressão 
no exercício da sua atividade profissional. 
(PENNA, 2016) 

http://www.escolasempartido.org/educacao-moral/648-no-df-professores-usam-festa-junina-para-atacar-moralidade-crista-e-transmitir-aos-filhos-dos-outros-seus-proprios-valores
http://www.escolasempartido.org/educacao-moral/648-no-df-professores-usam-festa-junina-para-atacar-moralidade-crista-e-transmitir-aos-filhos-dos-outros-seus-proprios-valores
http://www.escolasempartido.org/educacao-moral/648-no-df-professores-usam-festa-junina-para-atacar-moralidade-crista-e-transmitir-aos-filhos-dos-outros-seus-proprios-valores
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Quadro 318  
 

 SEXUALIDADE E GÊNERO (C) 
Internos/Convergentes (i) Externos/Divergentes (e) 

 

1. Art. 3º. - O Poder Público não se imiscuirá 
na orientação sexual dos alunos nem 
permitirá qualquer prática capaz de 
comprometer o desenvolvimento de sua 
personalidade em harmonia com a 
respectiva identidade biológica de sexo, 
sendo vedada, especialmente, a aplicação 
dos postulados da teoria ou ideologia de 
gênero. (BRASIL, PL 867, 2015) 

2. A questão que me interessa aqui é a 
existência de uma pedagogia da educação 
sexual que anda a braços com a pedofilia. 
[...] Falem sério! Professores e 
adolescentes precisam de livro sobre 
sexualidade, com figurinhas para público 
infantil?  A simples ideia de que tais 
orientações encontrem guarida em receitas 
pedagógicas no ambiente acadêmico e 
educacional do país é repugnante. 
(PUGGINA, 2016) 

3. Estamos, portanto, diante de algo 
sistemático, reincidente e renitente, que 
passa por cima, atropelando 
("problematizando", para usar palavra da 
pedagogia marxista) a orientação dos pais. 
Essa educação sexual, se não está 
empenhada em antecipar o processo de 
erotização no desenvolvimento infantil, 
está dedicada a algo tão parecido com isso 
que se torna impossível perceber a 
diferença. (PUGGINA, 2016) 

4. Indiferente às decisões soberanas do 
Congresso Nacional e da imensa maioria 
das Assembleias Legislativas e Câmaras 
de Vereadores – que se negaram a incluir 
a ideologia de gênero nos seus respectivos 
planos de educação –, a burocracia do 
ensino continua utilizando a máquina do 
Estado para promover suas próprias 
convicções, induzindo professores 
desavisados a violar o direito dos pais dos 
alunos sobre a educação moral dos seus 
filhos. (NAGIB, 2015) 

 
 
1. Um princípio do Escola sem Partido é que não 

se poderá ensinar nada que enfrente os 
valores da família do aluno. Quer dizer, se o pai 
ou mãe for machista, racista – de forma indireta 
que seja – a escola não poderá ensinar a 
Declaração dos Direitos do Homem? A 
extrema direita o que quer? “, afirmou o ex-
ministro da Educação. (RIBEIRO, 2016) 
 

2. Nos últimos anos, o Brasil vem fazendo um 
intenso debate sobre o papel da escola e da 
educação na problematização das 
desigualdades entre homens e mulheres, e 
também no combate à homofobia, à transfobia 
e à violência contra mulheres, gays, lésbicas, 
transgêneros e transexuais. Os defensores do 
Escola sem Partido também propõem que 
todos esses debates sejam excluídos do 
ambiente escolar. Assim como integrantes de 
bancadas religiosas, tais como Marco 
Feliciano (PSC-SP), esses debates se inserem 
dentro do que chamam de “ideologia de 
gênero” que teria, como objetivo, entre outras 
coisas, influenciar a orientação sexual e 
identidade de gênero dos estudantes. (ZINET, 
2016) 
 

3. Uma proposta de discussão de gênero na 
escola ambiciona incluir gênero como 
ferramenta que nos ajuda a entender o mundo 
e tomar uma posição a respeito das diversas 
violências que produzimos, reproduzimos e 
sofremos”, afirmou o doutorando em 
antropologia social da USP. (MACHADO, 
2016) 

 
4. É como se isso não fosse amparado por anos 

e anos de pesquisa, como se alguém tivesse 
olhado pra nossa sociedade e falado ‘ah, quero 
discutir gênero’. A realidade não é bonita, ela 
nos obriga a discutir isso, seria muito melhor se 
não precisássemos, mas é uma relação de 
poder que mata pessoas, que violenta 
mulheres, que subjuga milhões de brasileiras.” 
(CRISTINA, 2015) 
 

                                                 
18 Do mesmo modo que nos anteriores, neste TR o conjunto Externo/Divergente tem uma função 
apenas de contraste e não será objeto da análise propriamente dita, do mesmo modo que não existe 
uma correlação direta entre a numeração de (e) com a numeração de (i), o contraste deve ser tomado 
enquanto conjunto de sequências (e) contrastando com o conjunto de sequências (i). 
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5. Assim, é urgente o combate a ideologia de 
gênero que, com a noção de igualdade de 
gênero e o incentivo às relações 
homoparentais, coloca em risco as 
diferenças sexuais que possuem função 
estruturante no desenvolvimento psíquico 
da criança. (SOARES, 2015) 

6. O grande dano provocado pela ideologia de 
gênero consiste em subverter os papéis 
sociais atribuídos a cada sexo, que 
reafirmam e consolidam a identidade 
sexual. (SOARES, 2015) 

7. Esse dano [o dano que a discussão de 
gênero nas escolas supostamente traria] 
vai muito além de um desvio dos desejos 
heterossexuais, de uma estética corporal 
ou até mesmo de uma revolução dos 
costumes. Ele chega, na verdade, às raias 
de uma confusão mental deliberada. 
(SOARES, 2015) 

8. A pretexto de transmitir aos alunos uma 
visão crítica da realidade, um exército de 
militantes travestidos de professores 
prevalece-se da liberdade de cátedra e da 
cortina de segredos da sala de aula para 
impingir-lhe a sua própria visão de mundo. 
[...] Um pouco de luz de sol é o melhor 
desinfetante. (ESP apud PENNA, 2017, p. 
43) 

 

5. “Ao contrário de “ideologias” ou “doutrinas” 
sustentadas pela fundamentação de crenças 
ou fé, o conceito de gênero está baseado em 
parâmetros científicos de produção de saberes 
sobre o mundo. Gênero, enquanto um 
conceito, identifica processos históricos e 
culturais que classificam e posicionam as 
pessoas a partir de uma relação sobre o que é 
entendido como feminino e masculino.”  
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
ANTROPOLOGIA, 2015) 
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Um dos aspectos que primeiro se apresenta de modo bem explícito e, 

portanto, mais fácil de ser percebido, é a tentativa presente do Projeto de Lei do ESP 

de revestir o texto com uma carapaça legal, cujos fins estariam supostamente 

fundados na jurisprudência e no Direito, o que pode ser facilmente observado nas 

sequências A(i), de 1 a 7. 

Neste ponto são muito oportunas as considerações de Haroche (1992, p. 

155-212), ao tratar da forma-sujeito num contexto de emergência de uma passagem 

do sujeito religioso para o sujeito jurídico: 

 
A ideia de um sujeito livre acompanha-se assim da ideia de uma 
determinação global matemática da sociedade em seu conjunto [...]. Tenta-
se assim substituir a subordinação do homem ao discurso religioso por uma 
subordinação menos visível e mais insidiosa, pois insiste precisamente na 
ideia de um sujeito livre e não determinado quanto a suas escolhas. 
(HAROCHE, 1992, p. 183) 
 
 

De fato, um sujeito que não é livre não carece de maiores interdições. É 

necessário, então, construir a ideia de um sujeito que é ou pode ser “livre demais”, de 

tal modo que as velhas interdições precisem ser sempre reeditadas e outras novas 

possam ser concebidas quando aquelas já não são mais tão eficientes.  

Considerando o pensamento de Nietzsche sobre a questão, a autora 

afirma: 

 
Tratar-se-ia aqui da história do domínio do homem sobre si mesmo, da 
intrusão do jurídico no filosófico e no discursivo. [...] para que o sujeito-de-
direito possa responder por si, por seus atos, por seu comportamento, é 
preciso, previamente, tornar o homem uniforme, regular, determinado, 
predizível, mensurável. (HAROCHE, 1992, p. 30). 
 
 

O efeito semântico/discursivo dessa determinação/mensuração do sujeito 

pode ser observado, por exemplo, na sequência A(i)7, que apela para uma 

“legitimação constitucional”, mas também para uma determinação do que significa ser 

professor e para um suposto distanciamento entre a liberdade de expressão e a 

liberdade de ensinar:  

 
A(i)7 - E é por isso que a Constituição não garante aos professores a 
liberdade de expressão, e sim a liberdade de ensinar [...]. (GORDON, 
2014) 
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Nesse fracionamento da liberdade, é possível perceber um efeito de 

sentido que remete a uma característica do saber constitutivo da FD a que se filia esse 

discurso, que é uma tentativa de dissimular o seu caráter ideológico a partir de uma 

espécie de matematização, como se a liberdade fosse um objeto passível de ser 

mensurado, dividido, controlado. Na divisão de uma em duas, ao se referir à liberdade 

do professor, vemos materializar-se no discurso o que diz Haroche: “para que o sujeito 

de direito possa responder por si [...] é preciso, previamente, tornar o homem uniforme, 

regular, determinado, previsível, mensurável (HAROCHE, 1992, p. 30). Sem essa 

divisão e distribuição da liberdade ficaria difícil justificar a interdição.  

Acompanhado dessa busca pela inscrição da liberdade no campo do 

regular e do previsível está o processo de dissimulação da tentativa de separar 

completamente o jurídico do político-ideológico, como se fosse possível um 

conhecimento empírico, matemático e neutro do sentido por trás de termos como 

“liberdade” e “professor”. 

Um dos aspectos, facilmente constatado, em toda discursividade do ESP e 

que se materializa no conjunto de SD inscritas nos três TR, é o desejo de interdição, 

mas uma interdição determinada e circunscrita ideologicamente, associada à 

importância da escola pública como um aparelho ideológico (AIE).  

Essa preocupação com o papel do Estado na educação dos jovens, em 

estreita relação com a defesa de determinados valores, em consequência dos quais 

se estabelecem interdições, não é nova, é recorrente e remonta aos fundamentos do 

próprio Estado. Como diz Pêcheux, “[...] tocamos aqui em um dos pontos de encontro 

com a questão da memória como estruturação da materialidade discursiva complexa, 

entendida em uma dialética da repetição e da regularização” (PÊCHEUX, 1999 [1983], 

p. 52). 

 Esta análise não pretende dar conta de uma “História do Estado” ou de 

uma “História da Educação”, mas queremos tomar alguns exemplos históricos em que 

estão relacionados educação, Estado, interdição e discurso, num exemplo daquilo que 

o autor chama de “materialidade discursiva complexa”. 
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3. 2. 1. A morte de Sócrates, o desejo de interdição e a doutrinação ideológica 

 

É possível notar vínculos interdiscursivos entre os discursos de 

acusação/interdição envolvendo a morte de Sócrates19 e os efeitos de sentido 

produzidos nos discursos do ESP. O incidente envolvendo a acusação e morte do 

filósofo é ilustrativo de movimentos retóricos e discursivos que são revisitados e estão 

associados ao cenário da educação.  

Benoit (1996, p. 5) afirma que, desde muito cedo, Sócrates andava pelas 

ruas de Atenas espalhando dúvidas, instaurando uma força revolucionária que, pelo 

questionamento, dialética e ironia, destruía ilusões e construía conhecimentos. 

De acordo com Abrão (1999, p. 42-45), dos entrechoques das imagens de 

Sócrates, que nos foram legadas pela história e pela filosofia, uma se sobressai: a de 

um “infatigável conversador”. Ele se distinguiria dos outros pelo modo como 

conversava, mostrando que, no plano da opinião, todos têm razão e, por isso, ninguém 

tem. Ele não está interessado em belas palavras ou nas aparências dissimuladoras, 

mas no que é essencial e verdadeiro, por isso, simplesmente pergunta, não “ensina”. 

Ao destruir as respostas fáceis e baseadas na opinião, ele propõe que o pensamento 

seja mais prudente e que as pessoas reconheçam suas limitações e, de nossa parte 

acrescentaríamos, suas interpelações ideológicas. 

Ao nos debruçarmos sobre as acusações contra Sócrates: “ofender os 

Deuses” e “corromper a Juventude”, baseadas, inclusive, no fato de não esconder 

seus “hábitos”, que hoje seriam considerados homossexuais (ABRÃO, 1999, p. 45),   

não podemos deixar de reconhecer algumas semelhanças com o discurso atual do 

ESP. Tal proximidade pode ser observada, por exemplo, ao considerarmos as 

sequências A(i)13 e 16; B(i)5, 7, 9 e 11; B(e)13 e C(i)2, que revelam um movimento 

retórico de acusação e, especialmente nas sequência C(i)2, um elemento moral 

relacionado à sexualidade, ao qual retornaremos ao tratar especificamente sobre a 

expressão “ideologia de gênero”. 
 

A(i)13 - Por que a lei é necessária? [...] O uso político do sistema de ensino 
prejudica a educação e ameaça a democracia, já que desequilibra o jogo 
político em favor de um dos competidores. (NAGIB, 2015(grifo nosso)) 
 

                                                 
19 Sócrates foi um filósofo da Grécia antiga, que viveu no século IV antes da Era Comum e que foi 
condenado à morte por seus ensinamentos. 
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A(i)16 - Conde Gramsci, o vampiro que vampiriza a educação brasileira com 
a ajuda de Paulo Nosferatu Freire, pode estar com seus dias contados. 
(NAGIB apud PENNA, 2017, p. 43 (grifo nosso)) 
 
B(i)5 - Por que a lei é necessária? Para coibir a doutrinação e a propaganda 
política e ideológica em sala de aula e a usurpação do direito dos pais dos 
alunos sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. (SILVA, 2011) 
 
B(i)7 - A ideologia marxista é hoje tão difusa, tão generalizada e consensual 
em nosso meio educacional, que passa despercebida como sendo apenas 
uma determinada interpretação da realidade. (SILVA, 2011) 
 
B(i)9 - E assim sendo, melhor nenhuma do que uma tendenciosa ideologia 
travestida de Filosofia. (SILVA, 2011) 
 
B(i)11 - A coloração marxista de nosso ensino hoje está infiltrada em todas 
as disciplinas. (SILVA, 2011) 
 
B(e)13 - Começam a surgir vários relatos de professores que perderam os 
seus empregos por se posicionar sobre temas polêmicos nas redes sociais e, 
portanto, fora do ambiente escolar. Os dois casos mais notórios foram o do 
professor Paulo Ramos demitido por suas declarações em redes sociais e 
por discutir violência e multiculturalismo nas suas aulas de sociologia e da 
professora de história que pediu sua demissão do Colégio Jesuíta Medianeira 
de Curitiba por estar sendo perseguida pelos pais devido a seu 
posicionamento contra o impeachment nas suas redes sociais. Estes são 
apenas os casos que ganharam notoriedade, mas certamente existem muitos 
outros. (RIBEIRO apud ZINET, 2016) 

C(i)2 - A questão que me interessa aqui é a existência de uma pedagogia da 
educação sexual que anda a braços com a pedofilia. [...] Falem sério! 
Professores e adolescentes precisam de livro sobre sexualidade, com 
figurinhas para público infantil?  A simples ideia de que tais orientações 
encontrem guarida em receitas pedagógicas no ambiente acadêmico e 
educacional do país é repugnante. (PUGGINA, 2016 (grifo nosso)) 
 
 

Essa proximidade também evidencia-se na eleição, para condenar, de 

determinadas personalidades da história do pensamento ocidental. Especial 

condenação é feita a Paulo Freire e Karl Marx [ver sequências A(i)6,13 e 16]: 

 
A(i)6 - Ninguém melhor que Paulo Freire pode representar o espírito da 
educação petista, que deu aos nossos estudantes os últimos lugares nos 
testes internacionais, tirou nossas universidades da lista das melhores do 
mundo e reduziu para um tiquinho de nada o número de citações de trabalhos 
acadêmicos brasileiros em revistas científicas internacionais. (CARVALHO, 
2012) 
 
A(i)13 - Por que a lei é necessária? [...] O uso político do sistema de ensino 
prejudica a educação e ameaça a democracia, já que desequilibra o jogo 
político em favor de um dos competidores. (NAGIB, 2015) 
 
A(i)16 - Conde Gramsci, o vampiro que vampiriza a educação brasileira com 
a ajuda de Paulo Nosferatu Freire, pode estar com seus dias contados. 
(NAGIB apud PENNA, 2017, p. 43) 
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Mas, sobretudo e principalmente é o “professor doutrinador” a “bruxa” da 

vez, conforme indicam as sequências A(i)1, 2, 4, 5, 7 e 11: 

A(i)1 - Art. 1.º - No exercício de suas funções, o professor: III - não fará 
propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará seus alunos a 
participar de manifestações, atos públicos e passeatas. (BRASIL, PL 867, 
2015 (grifo nosso)) 

A(i)2 -  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. (BRASIL, PL 867, 2015) 

A(i)4 - Parágrafo único. As reclamações referidas no caput deste artigo 
deverão ser encaminhadas ao órgão do Ministério Público incumbido da 
defesa dos interesses da criança e do adolescente, sob pena de 
responsabilidade. (BRASIL, PL 867, 2015) 

A(i)5 - Art. 10. Configura ato de improbidade administrativa que atenta contra 
os princípios da administração pública o descumprimento do disposto no 
artigo 5º desta Lei, bem como a remoção indevida ou a destruição total ou 
parcial dos cartazes ali referidos. (BRASIL, PL 867, 2015 (grifo nosso)) 

A(i)7 - E é por isso que a Constituição não garante aos professores a 
liberdade de expressão, e sim a liberdade de ensinar [...]. (GORDON, 2014 
(grifo nosso)) 

A(i)11 - É preciso acabar com o monopólio que a pedagogia - essa "falsa 
ciência", nos dizeres de Besançon - exerce sobre a educação brasileira. Até 
lá, o nosso mote deveria ser: MENOS VERBA PARA A EDUCAÇÃO! - pelo 
amor de Deus. (GORDON, 2014) 
 
 

Em A(i)1 a rejeição quanto à incitar os alunos a participarem de 

“manifestações, atos públicos e passeatas”, revela um sentido de escola em que, 

paradoxalmente, há sujeitos responsáveis por essa incitação (professores 

doutrinadores) e sujeitos passíveis de serem incitados (alunos cativos). Mais do que 

isso, denota uma concepção de escola em que os alunos devem ser “preservados” do 

que está acontecendo na realidade fora da escola, como se esta última se localizasse 

num espaço distinto e separado do resto do mundo, numa atualização/reedição 

daquilo que Pêcheux (2014 [1975], p. 204) chama de “realismo metafísico” dos 

idealistas que opera, na constituição da forma-sujeito do discurso, a “retirada” do 

sujeito do universo da ideologia que, num pulo ou num escape epistemológico, 

passaria a habitar o reino da ciência e da verdade; ou do “empirismo/pragmatismo” 

dos positivistas que considera a ciência uma ideologia melhor, na medida em que 

adquire uma natureza formal, pragmática e empírica, de modo que a forma-sujeito 

permanece como fonte de razoabilidade e, pela aceitação e subordinação aos seus 
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ditames, ela garantirá a felicidade pela ordem e pelo progresso. É conforme esse 

arranjo ideológico que o professor deverá, ao tratar de questões políticas, 

socioculturais e econômicas [A(i)2] apresentar de “forma justa” as versões sobre o 

assunto, sob pena de ser responsabilizado administrativa [A(i)5] e criminalmente 

[A(i)4], uma vez que a “Constituição” não lhe garantiria a “liberdade de expressão” 

mas apenas “liberdade pra ensinar” (entendida aqui como liberdade para obedecer as 

determinações das leis que o movimento propõe) [A(i)7]. O que é ocultado e 

dissimulado nesses dizeres é, por exemplo, que a “forma justa” será determinada a 

partir de um aparelhamento ideológico, a partir de uma determinada posição de classe 

para atender determinados interesses;  é dissimulado o aparelhamento institucional e 

o funcionamento da escola como AIE. 

Esse “professor doutrinador”, apresentado sob diversos arranjos lexicais e 

sintáticos, em que, ora predomina a determinação [A(i)7] ora a elipse [C(i)2], confere 

ao fio do discurso um objeto linguístico, semântico e simbólico de natureza elementar 

em todo discurso do ESP. 

Se tomarmos, por exemplo, a expressão “doutrinação ideológica”, que 

ocupa um lugar também basilar nessa discursividade, poderemos reconhecer o 

movimento dos sentidos que aponta para um deslizamento e, ao mesmo tempo, um 

ocultamento – ou silenciamento –, próprio da “interpelação”, ligada ao interdiscurso e 

à memória discursiva que estão imbricados em cada sequência, resultado de suas 

filiações com determinada formação ideológica e discursiva.  

Doutrinação é uma palavra derivada de doutrina e remete ao ato ou efeito 

de doutrinar, incutir, educar com castigo, fazer adestramento, catequizar (HOUAISS; 

VILLAR, 2001, p. 1081), pode ser usada para referenciar algo relacionado à escola e 

à educação. Também pode ser usada para produzir um efeito de sentido “positivo”, 

na medida em que designa um “conjunto coerente e fundamental de ideias a serem 

transmitidas e ensinadas” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1081).  

Se considerarmos as condições de produção dos discursos para além da 

dimensão horizontal do “dito”, de sua natureza meramente lexical e sintática, 

considerando a dimensão vertical da memória discursiva como interdiscurso, veremos 

que o efeito de sentido negativo ou positivo de “doutrinar” vai depender da concepção 

que se tem de escola, se o que está em jogo é uma escola libertária ou instrutora.  

O lócus privilegiado de sentido dessa palavra – doutrinação –  também 

pode se deslocar para o espaço religioso, igreja ou templo, em que está associada, 
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de maneira mais explícita, a dogmas, ritos e procedimentos discursivos próprios das 

religiões. O que nos interessa aqui é que a palavra não é nova e tampouco possui um 

sentido unívoco e impermeável, principalmente se ela for utilizada em associação ao 

termo “ideológico”, palavra que,  por si só, remete a uma querela de significações e 

arengas epistemológicas.  

No entanto, “doutrinação ideológica” é enunciada, na discursividade do 

ESP, sem um delineamento assertivo – como no caso da acusação a Sócrates –  que 

favoreça a sua complexidade e diversidade de significação, mas de um modo que 

produz  efeitos de sentido que remetem a uma uniformização de práticas e 

procedimentos discursivos prejudiciais aos alunos, adotadas por um conjunto, 

supostamente também uniforme e pernicioso, de professores marxistas, que 

constituiriam o referente do sintagma “professor doutrinador”. Produz-se efeitos de 

sentido de generalização e uniformidade pela centralidade da condição de agente da 

“doutrinação marxista”, que abarca toda uma gama de perspectivas ideológicas que 

teriam em comum a crítica ao modo de produção capitalista e ao liberalismo político e 

econômico.  

Nesse aspecto, é emblemática a reminiscência semântica ao socialismo 

cristão da  Igreja Católica que aparece na sequência B(i)8: 

 
Há uma histórica influência da Igreja Católica, hostil ao individualismo 
empreendedor. Já os professores são formados em Universidades onde a 
opinião reinante sempre privilegiou o socialismo (SILVA, 2011)] 
 
 

 pois até ele – o socialismo cristão – foi incorporado ao “amálgama” que se pretende 

construir com o sentido – ou sentidos – da expressão “doutrinação ideológica”.  

Como afirma Pêcheux (2014 [1969], p. 148-149), a dissimulação, pela 

suposta transparência do sentido, é própria das filiações discursivas intricadas numa 

determinada formação ideológica, cujos discursos mascaram as relações de 

conservação/transformação/reprodução que estão em jogo em uma determinada 

formação social.  

O não-dito nessas construções discursivas envolve, principalmente, um 

apagamento, na História do Brasil, das relações de exploração e dominação de uma 

classe, os herdeiros das sesmarias, descendentes dos colonizadores, sobre outra, os 

descendentes dos índios, escravos, colonizados e degredados, o que se reflete na 

existência de sistemas de ensino díspares e desiguais até os nossos dias. Também 
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são ocultadas a diversidade de condições, as desigualdades, assimetrias e relações 

de poder que ocorrem na escola pública, ditadas pela materialidade própria na qual 

elas se inscrevem, isto é, a escola como um AIE não escapa à correlação de forças 

associada à luta de classes na qual se inscreve. 

De modo que, a exemplo do que fez o filósofo grego Sócrates, convém 

perguntar: existe doutrinação que não seja ideológica? A doutrinação só é perniciosa 

se for marxista? A escola é o único lugar onde mais acontece a doutrinação, não 

existiriam outros espaços institucionais doutrinadores, tais como as igrejas, as redes 

de TV, os jornais? Não seria a escola pública o principal foco desse discurso, tendo 

em vista o seu potencial libertário, ao mesmo tempo em que se destaca pelo 

aparelhamento político-estatal? As escolas privadas e os templos religiosos ou as 

instituições que unem as duas coisas – escolas confessionais, igrejas mantenedoras 

de escolas, etc. – estariam livre da doutrinação ou poderiam doutrinar livremente? 

Ensinar empreendedorismo e individualismo via meritocracia para crianças a partir de 

3 anos de idade, como ocorre em algumas escolas, não seria doutrinação? 

Essas perguntas nos remetem e trazem à tona ocultamentos nos 

enunciados que condenam com toda ênfase e igual ferocidade a “doutrinação” e os 

“doutrinadores marxistas” da escola pública [ver sequências A(i)1, 2, 4, 5, 8, 11 e 13; 

A(e)8 e 9], mas não fazem referência ou são condescendentes quando eles estão 

fora, integram ou orbitam outros espaços institucionais ou outros Aparelhos 

Ideológicos de Estado (AIE), compreendidos aqui no sentido que lhes atribui Althusser 

(1970) e Pêcheux (2014 [1975]). Convém perguntar ainda: no séquito dos 

doutrinadores da escola pública, estão consideradas as Forças Armadas e a 

educação ministrada nas escolas militares? 

A forma-sujeito desse discurso remete a uma apropriação discursiva que 

permite tal enunciação. Termos como “marxismo”, “doutrinação”, “ideologia”, 

“capitalismo”, “cidadania”, “professor”, “escola”, “educação”, “política”, “igualdade”, 

“ensino”, “verdade”, “esquerda” e “realidade”,  compõem uma memória discursiva e 

estão associados a um arquivo, entendidos aqui no sentido pecheuxtiano de “campo 

de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão” (PÊCHEUX, 1997 

[1982], p. 57). São articuladas no fio do discurso de modo a configurar uma posição-

sujeito em favor de um determinado tipo de escola e educação que, a exemplo do que 

defendiam os acusadores de Sócrates, não atente contra os costumes e as tradições, 
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bem como esteja de acordo com o sistema de relações de poder político e econômico 

dominante.   

 

3. 2. 2. O discurso de interdição durante a Inquisição: o Santo Ofício 
 

Num olhar atento para o texto do Projeto de Lei ESP, facilmente 

percebemos as relações interdiscursivas que ele mantém com os textos da Inquisição 

(século XII-XIX), isto é, há relações interdiscursivas que podem ser estabelecidas 

entre esses dois momentos históricos. 

Neste ponto, partiremos do dualismo religioso e moral do discurso dos 

inquisidores para analisar a dicotomia também observada no discurso do ESP quando 

produz efeitos de sentido que opõem o “professor doutrinador marxista” ao “professor 

instrutor neutro”, numa certa reedição da luta do “bem” contra o “mal” e de “Deus” 

contra o “Diabo”.  

De acordo com Pinto (2010, p. 190), a origem mais consensual da 

Inquisição tem suas raízes ligadas ao Império Romano, em cujo Direito constava a 

expressão “inquisitio”, para designar a acusação formulada por uma autoridade 

judicial. Segundo ele, o termo assume sua primeira forma concreta na Idade Média, 

em 1184, quando é codificado no decreto papal “Ad Obolendam”, de Lucio III, 

reafirmado nas bulas “Licet Ad Capiendos” (1223), “Ad Extirpanda” (1252), de 

Gregório IX, e na bula Clementina Saepe (1306), de Clemente V.  

Nas palavras do autor: 

 
A palavra heresia, que em grego (αίρεση) significa escolha, a partir da 
manipulação imposta pela Inquisição, tornou-se um termo genérico e com 
conotação depreciativa a partir do qual incluíam aleatoriamente quaisquer 
condutas que fossem consideradas contrárias, novas ou simplesmente 
diferentes do stablisment. (PINTO, 2010, p. 191, grifos do autor) 
 
 

O mesmo movimento generalizante e acusatório pode ser observado nos 

processos discursivos do ESP em torno das expressões “doutrinação ideológica”  e 

“marxismo”. Também se opera uma “negativação” do objeto linguístico, de modo que, 

ao utilizá-lo, a um só tempo, determina-se e acusa-se, o que é facilmente constatável 

nas sequências A(i)10 e B(i)17: 

A(i)10 - Para eles, aquelas disciplinas servem tão somente como meios para 
a doutrinação de crianças e jovens no discurso comunista (em versão 
gramsciana) da luta de classes. (GORDON, 2014) 
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B(i)17 - Se a lei for aprovada pelo Parlamento brasileiro, a doutrinação política 
e ideológica em sala de aula e a usurpação do direito dos pais a que seus 
filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias 
convicções estarão com os dias contados. (MARCHIOLI, 2015)  
 

Tanto em um caso quanto no outro, no jogo das contradições sócio-

históricas, as sequências discursivas, analisadas do ponto de vista da alteridade que 

as constitui, interdiscurso, revelam relações e proximidades, bem como discrepâncias 

e rupturas, entre práticas jurídicas, sociais e políticas. Nesse sentido, é revelador o 

modo como os discursos, tanto em um caso como no outro, se materializam em 

“formas” e “fórmulas”: bulas papais, no caso da Inquisição e projetos de lei, no caso 

do ESP, cujos  discursos e efeitos de sentido a eles associados são capazes de 

produzir eventos históricos. São assim porque inscrevem-se no jogo de 

adaptação/conservação/transformação do modo de produção  e nas relações de 

classe características de uma determinada formação social.  

O Tribunal do Santo Ofício consistiu em um instrumento eficaz de 

manutenção do controle social e preservação da hegemonia política, conforme afirma 

Pinto (2010, p. 192). Um sofisticado aparato teórico de fundo filosófico e teológico, de 

“notória erudição”, pois criaram um discurso convincente de superação das tentações 

e exaltação do sofrimento na efêmera vida mundana, dirigido aos fiéis e infiéis. Jejum, 

pobreza e autoflagelo eram o caminho mais adequado para se alcançar a pureza da 

alma e a elevação do espírito, culminando com a conquista do Paraíso após a morte.  

Ocorre, então, um processo discursivo dotado de efeitos de sentido que, 

ao mesmo tempo que enaltecem o sofrimento como condição para o “crescimento” da 

alma, justifica as desigualdades, num apagamento sistemático e recalque das 

injustiças históricas e das relações de exploração a elas associadas. Não é difícil 

perceber aqui nuances interdiscursivas e reminiscências associadas à memória 

discursiva e aos sentidos que deslizam, apagam-se ou são reavivados no liberalismo 

que podemos depreender dos dizeres representados pelas SD que compõem o TR1, 

especialmente aquelas que expressam valores como a meritocracia e a 

competitividade, dedutíveis, por exemplo, das sequências A(i)9 e A(i)15): 

A(i)9 - O que uma honesta formação para a cidadania deveria propor, deveria 
ser muito mais positivo. Valorizar a responsabilidade individual, estimular o 
espírito empreendedor, a inventividade, a inovação, o assumir riscos, ter 
objetivos autônomos, providenciar o próprio futuro. Saber confiar em si 
mesmo para assim construir uma sociedade de confiança. (GORDON, 2014) 



70 

 

A(i)15 - O problema da universidade pública é justamente a falta de 
meritocracia e de princípios liberais. (HENRIQUE, 2012) 

  
Para uma configuração sócio-histórica  com tais características, 

semelhante à inquisição,  é bastante apetecível a ideia de uma pedagogia em que a 

lei, o interdito e o disciplinamento pela punição ocupem um lugar central. 

 
O Santo Ofício desenvolveu um temor geral a partir do qual se incutiu nas 
pessoas um medo absoluto que as impedia de questionar dogmas, doutrinas 
e práticas, sob pena de serem taxadas de hereges, bruxas e feiticeiras ou 
qualquer outra qualificação de conteúdo impreciso, que justificasse a 
submissão a torturas e flagelos. (PINTO, 2010, p. 203) 
 
 

Como afirma Herbert (2012 [1966], p. 35), o discurso é o instrumento de 

transformação da prática política, como um sistema articulado que remete a uma 

complexa prática social. Por isso é compreensível a preocupação especial da classe 

dominante com a forma como esse discurso se materializa na e pela pedagogia. 

Pinto (2010, p. 195) aponta para o fato das execuções, fruto dos processos 

inquisitoriais,  se converterem em verdadeiros “teatros pedagógicos”, dotados de uma 

cenografia impressionante que exaltava a vergonha e a ruina dos infelizes 

condenados. Assim, a grande massa de pessoas era mantida em um estado de plena 

submissão à autoridade. 

Em grande medida, com o cuidado devido às discrepâncias históricas, 

também as práticas discursivas do ESP são revestidas de uma teatralidade que 

remete ao testemunho e à execração pública de seus oponentes. O incentivo à 

denúncia anônima [SD A(i)4, A(i)5 e A(i)12] e a tendência à retórica e a uma 

tematização/designação maior do que à explicitação/problematização dos objetos 

linguísticos, são indícios dessa teatralidade. Só que hoje ela ocorre com a salvaguarda 

de todo um aparato tecnológico-informacional e jurídico: no site do movimento é 

possível constatar um grande número de depoimentos e testemunhos da famigerada 

“doutrinação ideológica”. Não por acaso, a maioria deles é postado por pessoas 

ligadas a segmentos da religião cristã. Também é possível observar todo um 

receituário de incentivo à denúncia, contando inclusive com formulários e modelos a 

serem copiados, conforme apontam Algebaile (2017, p. 63-74), Penna (2017, p. 35-

48) e Frigotto (2017, p. 18-33). 

As performances discursivas por ocasião das votações dos projetos nas 

Câmaras de Vereadores e  Assembleias Legislativas Estaduais também dão nota de 
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um deslocamento de performances discursivas e gestos de leituras, como por 

exemplo o apelo à emoção e ao sentimento religioso [SD A(i)11], o encobrimento da 

ambiguidade e complexidade de termos, como “doutrinação”, “justo”, “ideologia”, 

dentre outros –  inscrito nos ritos dos cultos religiosos – para o espaço da política e 

da jurisprudência. Religião, Direito e Política mais uma vez se encontram – se é que 

algum dia estiveram separados – para recalcar certas demandas sociais e enaltecer 

outras, de modo a operar uma transformação na representação do real através de um 

discurso que, ao mesmo tempo, ideologiza por um lado, como o religioso, por 

exemplo, e, por outro, nega a ideologização. 

Neste cenário é possível observar efeitos de generalização e simplificação 

simpáticos a dicotomias, independente de existirem ou não na realidade,  do tipo: 

direita/esquerda; ideológico/não ideológico; educação/instrução; 

capitalismo/comunismo; liberdade de expressão/liberdade de ensinar; homem/mulher; 

passíveis de serem depreendidas de sequências como A(i)7, 8, 10 e 14; B(i)6, 9 e 11; 

C(i)5, 6 e 7,  em contraste com: B(e)3 e 7; C(e)1, 2, 3, 4 e 5: 

A(i)7 - E é por isso que a Constituição não garante aos professores a 
liberdade de expressão, e sim a liberdade de ensinar [...]. (GORDON, 2014 
(grifo nosso)) 

A(i)8 - A escola pública brasileira, mas também as caras escolas particulares 
da elite, são usinas onde se formam mentes simplórias e confusas mas 
agudamente hostis ao Capitalismo e aos Estados Unidos da América. 
(GORDON, 2014 (grifo nosso)) 

A(i)10 - Para eles, aquelas disciplinas servem tão somente como meios para 
a doutrinação de crianças e jovens no discurso comunista (em versão 
gramsciana) da luta de classes. (GORDON, 2014 (grifo nosso)) 

A(i)14 - No Brasil, hoje, as noções transmitidas de política e cidadania estão 
flagrantemente contaminadas de conceitos marxistas, particularmente no 
ensino de nível médio. O que se ensina nas aulas de História, Sociologia, 
Geografia, e mesmo em Literatura ou Filosofia, não passa de doutrinação. 
(NAGIB, 2015 (grifo nosso)) 

 
B(i)6 - No nível superior vão deparar-se igualmente com professores 
assumida ou sutilmente tendenciosos à esquerda. (SILVA, 2011) 
 
B(i)9 - E assim sendo, melhor nenhuma do que uma tendenciosa ideologia 
travestida de Filosofia. (SILVA, 2011) 
 
B(i)11 - A coloração marxista de nosso ensino hoje está infiltrada em todas 
as disciplinas. (SILVA, 2011 (grifo nosso)) 

C(i)5 - Assim, é urgente o combate à ideologia de gênero que, com a noção 
de igualdade de gênero e o incentivo às relações homoparentais, coloca em 
risco as diferenças sexuais que possuem função estruturante no 
desenvolvimento psíquico da criança. (SOARES, 2015 (grifo nosso)) 
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C(i)6 - O grande dano provocado pela ideologia de gênero consiste em 
subverter os papéis sociais atribuídos a cada sexo, que reafirmam e 
consolidam a identidade sexual. (SOARES, 2015) 

C(i)7 - Esse dano vai muito além de um desvio dos desejos heterossexuais, 
de uma estética corporal ou até mesmo de uma revolução dos costumes. Ele 
chega, na verdade, às raias de uma confusão mental deliberada. (SOARES, 
2015 (grifo nosso)) 

Contrastando com:  
 
B(e)3 - Eles se dizem contra a “doutrinação”, mas próprio projeto de lei não 
define o que eles chamam de doutrinação ideológica. (PENNA, 2016) 
 
B(e)7 - É ideológico também porque ao proibir a discussão de algumas 
questões, você está tomando um posicionamento. Não discutir práticas 
hegemônicas, homofóbicas e toda a variedade de desigualdades significa o 
quê? Não combater essas desigualdades é reforçá-las na sociedade. É 
naturalizar essas desigualdades. (PENNA, 2016)  
 

C(e)1 - Um princípio do Escola sem Partido é que não se poderá ensinar nada 
que enfrente os valores da família do aluno. Quer dizer, se o pai ou mãe for 
machista, racista – de forma indireta que seja – a escola não poderá ensinar 
a Declaração dos Direitos do Homem? A extrema direita o que quer? “, 
afirmou o ex-ministro da Educação. (RIBEIRO, 2016) 
 
C(e)2 - Nos últimos anos, o Brasil vem fazendo um intenso debate sobre o 
papel da escola e da educação na problematização das desigualdades entre 
homens e mulheres, e também no combate à homofobia, à transfobia e à 
violência contra mulheres, gays, lésbicas, transgêneros e transexuais. Os 
defensores do Escola sem Partido também propõem que todos esses 
debates sejam excluídos do ambiente escolar. Assim como integrantes de 
bancadas religiosas, tais como Marco Feliciano (PSC-SP), esses debates se 
inserem dentro do que chamam de “ideologia de gênero” que teria, como 
objetivo, entre outras coisas, influenciar a orientação sexual e identidade de 
gênero dos estudantes. (ZINET, 2016) 
 
C(e)3 - Uma proposta de discussão de gênero na escola ambiciona incluir 
gênero como ferramenta que nos ajuda a entender o mundo e tomar uma 
posição a respeito das diversas violências que produzimos, reproduzimos e 
sofremos”, afirmou o doutorando em antropologia social da USP. 
(MACHADO, 2016). 
 
C(e)4 - É como se isso não fosse amparado por anos e anos de pesquisa, 
como se alguém tivesse olhado pra nossa sociedade e falado ‘ah, quero 
discutir gênero’. A realidade não é bonita, ela nos obriga a discutir isso, seria 
muito melhor se não precisássemos, mas é uma relação de poder que mata 
pessoas, que violenta mulheres, que subjuga milhões de brasileiras.” 
(CRISTINA, 2015). 
 
C(e)5 - Ao contrário de “ideologias” ou “doutrinas” sustentadas pela 
fundamentação de crenças ou fé, o conceito de gênero está baseado em 
parâmetros científicos de produção de saberes sobre o mundo. Gênero, 
enquanto um conceito, identifica processos históricos e culturais que 
classificam e posicionam as pessoas a partir de uma relação sobre o que é 
entendido como feminino e masculino.”  (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
ANTROPOLOGIA, 2015) 
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No contraste observado entre esses dois conjuntos de sequências é 

possível perceber, por exemplo, uma posição-sujeito notadamente hostil à 

concepções que questionem o capitalismo e os valores a ele relacionados. Do mesmo 

modo, há um efeito de sentido generalizante que dá a entender que o problema das 

escolas é a “flagrante” predominância das concepções marxistas, especialmente na 

“versão gramsciana da luta de classe”. É curioso que, a um só tempo, essa 

predominância é “flagrante” e “sutilmente tendenciosa à esquerda”, é “agudamente 

hostil ao capitalismo” ao mesmo tempo que se “traveste” ou assume a “coloração” de 

“ideologia de gênero”, o que revela uma apropriação de sentidos e uma deriva 

característica dos mesmos, conforme as condições de produção da enunciação 

(formação ideológica, formação discursiva), especialmente no interesse em firmar 

uma determinada posição-sujeito em relação a determinadas filiações ideológicas 

referidas e uma determinada posição no contexto da luta de classes, tal como se 

encontra hoje.  

Se, por um lado, esses processos discursivos  refletem a inscrição 

ideológica do discurso e, portanto, expressam as relações de poder/dominação da 

respectiva formação social, por outro, refletem também falsas evidências e efeitos de 

sentido de identidade, frutos mais da retórica  do que de uma séria investigação 

científica. 

  

3. 2. 3. O totalitarismo e o desejo de interdição 

 

Também podemos perceber como parte dos dizeres do ESP são 

sustentados pelo discurso do totalitarismo. Outro exemplo de articulação entre 

pedagogia, política e discurso pode ser depreendido de fenômenos históricos como 

os totalitarismos da primeira metade do século XX, especialmente o fascismo italiano.  

Segundo Arruda e Piletti (1994, p. 279-281), o surgimento do fascismo na 

Itália está associado à incapacidade do parlamentarismo e do liberalismo do pós-

guerra de conter o avanço do comunismo. Os fascistas tomam o poder em 1922 e 

implantam um regime caracterizado, dentre outros aspectos, por um Estado totalitário, 

assentado sobre o apoio popular encarnado na adoração ao Duce; a extinção da luta 

de classes pela mediação do Estado – que promoveria a paz entre patrões e 

empregados; busca da grandeza da Itália pelo apelo ao passado e pela importância 

da guerra na formação dos indivíduos. O fascismo também marcado pela identificação 
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dos indivíduos com a “Mãe Pátria”, da qual eles são apenas uma fração. A ênfase na 

lei e a perseguição de seus opositores é uma característica também marcante do 

período. 

Escolhemos como exemplo o totalitarismo fascista, tendo em vista que ele 

não propõe o fim da propriedade privada nem o fim do capitalismo, haja vista o apoio 

financeiro recebido dos industriais (ARRUDA; PILETTI, 1994, p. 280),  dissimulando 

ou criando a ilusão de uma sociedade sem classes, através de processos discursivos 

que envolviam a hipérbole do “grande líder” (Duce) e a metáfora da “pátria mãe” 

(Itália), conforme pode-se depreender dos seguintes trechos de pronunciamentos 

fascistas: 

 
Nenhum país conseguiu em tão pouco tempo progressos tão notáveis e 
rápidos como a Itália fascista. Sob a liderança do Duce, o fascismo, que é 
acima de tudo a religião da Pátria, vontade heroica de grandeza, profundo 
senso de dever, deu à Itália ordem, fervor de vida operosa, segurança interna 
e externa. (DIREZIONE GENERALI DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO apud 
BERTONHA, 1996, p. 64)  
 
[...] As coisas mais torpes, em caricatura e em prosa, são traçadas e escritas 
por mãos italianas. Na veia desses maus italianos compatriotas corre o 
sangue dos que, através das páginas negras da história, se punham de 
acordo com o inimigo para tramar em detrimento da Pátria. Daqueles que 
gostariam de ver a Itália escrava e serva. Sangue de traidores; mentalidade 
de espiões. (COMMENTI apud BERTONHA, 1996, p. 67) 

 

Tomando como exemplo a sequência A(i)1  Art. 1.º - No exercício de suas 

funções, o professor: III - não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem 

incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas 

(BRASIL, PL 867, 2015)   e A(i)2 - O professor é pessoalmente responsável pelos 

danos que causar no exercício das suas funções. Por isso, é melhor ficar esperto e 

pensar duas vezes antes de seguir as recomendações do MEC. Na dúvida, vale 

consultar um advogado (NAGIB, 2015),  nas quais aparece o termo “professor”, 

observamos um efeito de indeterminação similar àquele da citação acima, por ocasião 

de expressões, como: “desses maus italianos”,  “mãos italianas” “Daqueles que”. Ou 

seja, não se especifica, mas criam-se, no fio do discurso, efeitos de sentido que dão 

a impressão de que se sabe exatamente qual é o referente de cada termo. O mesmo 

ocorre com a expressão “doutrinação ideológica”. 

De acordo com Pêcheux (2014 [1975], p. 97), esse fenômeno de 

indeterminação, ou de não saturação do sentido, é a marca de uma simulação que 
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aparece, tanto no aparelho jurídico, com construções do tipo: “aquele que causar dano 

deve...”, quanto no funcionamento cotidiano de noções gerais, indícios de uma 

instrumentação ideológica dos mecanismos de dedução conceitual, capazes de 

produzir efeitos aparentemente homogêneos. 

Tais aspectos são muito comuns nos dizeres fascistas. Na Alemanha ele 

assume contornos próprios, reeditando e criando novos estereótipos nos dizeres que 

dão origem aos conhecidos anti-semitismo e racismo nazista. Velhos princípios com 

significados novos, subsidiados por intelectuais como Gobineau, Chamberlain, 

Wagner, Splenger e Van der Bruck, oferecem a justificativa para a perseguição de 

judeus, negros, homossexuais e marxistas, conforme apontam Arruda e Piletti (1994, 

p. 291-296). No tocante ao capitalismo, Hitler fazia questão de distinguir capital 

nacional do capital internacional, impregnado de judaísmo. 

O Brasil não passa incólume pelo discurso e retórica fascista, como indica 

Bertonha (1996), ao tratar sobre o conflito entre fascistas e antifascistas, 

especialmente os italianos que viviam em São Paulo, na primeira metade do século 

XX, entre 1926 e 1942. Chama a atenção o fato de que em todos esses lugares 

geográficos e discursivos, o fundamentalismo não é alheio, mas emerge em meio a 

crises de representação política, conflito social  e problemas econômicos.  

Como afirma Pêcheux, 

 
O que precede nos autoriza a considerar que o que foi dito a respeito das 
“palavras” diz respeito, de fato, a região dos processos discursivos tomados 
em seu conjunto, e é ipso facto aplicável ao caso mais geral das expressões, 
formulações etc., que, em conjunturas de importância histórica variável, 
passam a representar pretextos político-ideológicos. (PÊCHEUX, 2014 
[1975], p. 195) 
 
 

Portanto, expressões como “progressos tão notáveis”, “religião da Pátria”, 

“vontade heroica de grandeza”, “mãos italianas”, dentre outras dos dizeres fascistas, 

vistos anteriormente, materializam, pela língua, na superfície linguística, no dizer, as 

condições de produção a partir das quais emergiram. Do mesmo modo que, no PL do 

ESP e nos dizeres de seus defensores, expressões do tipo: “interesse da criança e do 

adolescente” [A(i)4], “espírito da educação petista” [A(i)6], “liberdade de expressão” 

[A(i)7], “sociedade de confiança” [A(i)9], entre outras, são elaboradas a partir de 

determinadas condições de produção que estão relacionadas a demandas inscritas 

na luta de classes ou no conflito de interesses que envolvem questões pedagógicas, 

mas também econômicas, políticas e sociais, ou seja, pela dinâmica entre as classes 
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no atual funcionamento do todo complexo com dominante, característico do modo de 

produção capitalista no Brasil atual. 

Não é tão surpreendente que velhas flâmulas sejam reerguidas por novos 

personagens em função de uma nova edição/reedição da crise capitalista, como bem 

observa Frigotto.  

 

Crise que no presente se manifesta, por um lado, pela capacidade 
exponencial de produzir mercadorias, concentração de riqueza, de 
conhecimento e de poder e sua incapacidade de distribuir e de socializar a 
produção para o atendimento das necessidades humanas básicas; e, por 
outro, pelo domínio do capital financeiro que nada produz, mas que assalta, 
mediante a dívida pública dos Estados nacionais, os recursos que seriam 
destinados a assegurar direitos sociais elementares, tais como saúde, 
educação, saneamento básico, habitação, transporte, cultura, etc.. no Brasil, 
em 2016, de forma criminosa, empenham-se compulsoriamente mais de 45% 
do orçamento anual nacional em pagamento do juro e amortização de uma 
dívida que cresce geometricamente. (FRIGOTTO, 2017, p. 19). 

 

Apesar das hipérboles, metáforas e paráfrases dos dizeres do ESP, é no 

interdito às questões apontadas por Frigotto, isto é, no ocultamento de suas relações 

com a conjuntura mais geral e com as relações de poder político-econômicas 

presentes no Brasil atual, que ele, usando as vestes de um não partidarismo e de uma 

suposta neutralidade, deixa transparecer os seus vínculos e filiações ideológicas e 

discursivas. 

Segundo Pêcheux, 

 
[...] em função do “todo complexo com dominante” dos aparelhos ideológicos 
de Estado e das transformações discursivas que lhe são correspondentes, 
com suas relações específicas de contradição-desigualdade-subordinação, 
são construídas “linhas de demarcação” discursivas, adquiridas através das 
lutas por formulações equívocas, nascidas no terreno da ideologia dominante 
e mais, ou menos, “trabalhadas”, “revolvidas”, etc. por um trabalho político-
teórico sobre os “pré-construídos” e sobre os “efeitos-transversos” que o 
produziram. (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 196) 
 
 

Vemos aqui, com aguda clareza e atualidade, como se dá a inscrição do 

significante na ordem da história, na correlação de forças que determina e, ao mesmo 

tempo, é determinada objetivamente por processos discursivos, o que caracteriza a 

materialidade mesma do discurso. Nenhuma discursividade escapa a essa inscrição. 

Não foi privilégio dos fascistas e não é privilégio do ESP, mas alguns discursos são 

mais abertos ao reconhecimento mesmo desta inscrição, com o apoio da Filosofia e 

de disciplinas, como a História e a Análise de Discurso. Alguns discursos são menos 
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impermeáveis e estão mais abertos à ciência, menos propensos à cristalização 

dogmática e à dissimulação ideológica. Essa sutil, mas fundamental, diferença é o que 

determinará a emergência e o fortalecimento de uma escola instrutora ou de seu 

antônimo: uma escola educadora.   

  

3.  3. O mito da neutralidade científica reeditado 

 

Em B(i)1: Art. 2.º - A Educação Nacional atenderá os seguintes princípios: 

I - neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado (BRASIL, PL 867, 2015), a 

referência à “neutralidade político-ideológica” é explícita. No contexto geral das SD 

agrupadas sob essa temática [(B(i)1-19], os efeitos de sentido e deslizamentos 

associados ao significante “neutralidade político-ideológica” envolvem outros 

significados ligados a laicidade, isenção, isonomia, objetividade e imparcialidade.  

O que aparece já na superfície linguística é a tentativa de simular a 

objetividade do termo, a partir de referências jurídicas e da utilização de mecanismos 

enunciativos próprios do Direito e da jurisprudência, como podemos depreender das 

seguintes SD: 

A(i)1 - Art. 1.º - No exercício de suas funções, o professor: III - não fará 
propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará seus alunos a 
participar de manifestações, atos públicos e passeatas. (BRASIL, PL 867, 
2015(grifos nossos)) 

A(i)2 - 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. (BRASIL, PL 867, 2015 (grifo 
nosso)) 

A(i)3 - Art. 5.º - As instituições de educação básica afixarão nas salas de aula 
e nas salas dos professores cartazes com o conteúdo previsto no anexo desta 
Lei, com, no mínimo, 90 centímetros de altura por 70 centímetros de largura, 
e fonte com tamanho compatível com as dimensões adotadas. (BRASIL, PL 
867, 2015 (grifo nosso))  

A(i)4 - Parágrafo único. As reclamações referidas no caput deste artigo 
deverão ser encaminhadas ao órgão do Ministério Público incumbido da 
defesa dos interesses da criança e do adolescente, sob pena de 
responsabilidade. (BRASIL, PL 867, 2015 (grifo nosso)) 

A(i)5 - Art. 10. Configura ato de improbidade administrativa que atenta contra 
os princípios da administração pública o descumprimento do disposto no 
artigo 5º desta Lei, bem como a remoção indevida ou a destruição total ou 
parcial dos cartazes ali referidos. (BRASIL, PL 867, 2015 (grifo nosso)) 

A(i)7 - E é por isso que a Constituição não garante aos professores a 
liberdade de expressão, e sim a liberdade de ensinar [...]. (GORDON, 2014) 
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A(i)12 - O professor é pessoalmente responsável pelos danos que causar no 
exercício das suas funções. Por isso, é melhor ficar esperto e pensar duas 
vezes antes de seguir as recomendações do MEC. Na dúvida, vale consultar 
um advogado. (NAGIB, 2015 (grifo nosso)) 
 
B(i)1 - Art. 2.º - A Educação Nacional atenderá os seguintes princípios: I - 
neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. (BRASIL, PL 867, 2015 
(grifo nosso)) 
 
B(i)2 - Art. 4.º - No exercício de suas funções, o professor: 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. (BRASIL, PL 867, 2015 (grifo nosso))   
 
B(i)3 - Art. 4.º No exercício de suas funções, o professor: III - não fará 
propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará seus alunos a 
participar de manifestações, atos públicos e passeatas. (BRASIL, PL 867, 
2015 (grifo nosso)) 
 
B(i)4 - 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. (BRASIL, PL 867, 2015 (grifo 
nosso)) 
 
B(i)5 - Por que a lei é necessária? Para coibir a doutrinação e a propaganda 
política e ideológica em sala de aula e a usurpação do direito dos pais dos 
alunos sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. (SILVA, 2011 
(grifos nossos)) 
 
B(i)17 - Se a lei for aprovada pelo Parlamento brasileiro, a doutrinação política 
e ideológica em sala de aula e a usurpação do direito dos pais a que seus 
filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias 
convicções estarão com os dias contados. (MARCHIOLI, 2015)  

C(i)1 - Art. 3º. - O Poder Público não se imiscuirá na orientação sexual dos 
alunos nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer o 
desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva 
identidade biológica de sexo, sendo vedada, especialmente, a aplicação dos 
postulados da teoria ou ideologia de gênero. (BRASIL, PL 867, 2015 (grifo 
nosso)) 

C(i)4 - Indiferente às decisões soberanas do Congresso Nacional e da imensa 
maioria das Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores – que se 
negaram a incluir a ideologia de gênero nos seus respectivos planos de 
educação –, a burocracia do ensino continua utilizando a máquina do Estado 
para promover suas próprias convicções, induzindo professores desavisados 
a violar o direito dos pais dos alunos sobre a educação moral dos seus filhos. 
(NAGIB, 2015(grifo nosso)) 

 

Em A(i)1 o tempo verbal e o efeito de sentido a ele relacionado (“não fará...”, 

“nem incitará...”) remetem tanto a uma forma comum no texto legislativo quanto a uma 

acusação implícita e a uma determinada posição-sujeito: se ainda não fez, é possível 

que o faça, então, melhor que não fazer, daí a necessidade da lei, a mesma lei que 

garantirá a “forma justa” [A(i)2, B(i)4] de tratar as questões políticas, sociais e 

econômicas. O que não se diz é que essa “forma justa” é determinada a partir de uma 
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formação ideológica ligada a uma posição de classe característica da atual 

configuração do capitalismo brasileiro. 

Também chama a atenção o foco na sala de aula e nos professores [A(i)3], 

o que denota um apagamento dos outros espaços que compõem a escola, como o 

pátio, a secretaria e a sala do diretor, por exemplo. Esse apagamento remete ao 

deslizamento característicos dos sentidos para atender às filiações ideológicas e 

discursivas sob as quais os dizeres são produzidos. Esse deslizamento fica aparente, 

por exemplo, quando os dizeres, ao mesmo tempo que recorrem à burocracia do 

Estado: “Ministério Público incumbido da defesa dos interesses da criança e do 

adolescente” [A(i)4], condenam a “burocracia do ensino” que continua utilizando a 

máquina do Estado para promover suas próprias convicções; quando essa mesma 

burocracia induz “professores desavisados” a “violar o direito dos pais dos alunos sobre 

a educação moral e religiosa de seus filhos e não lhes garante (aos professores) a 

“liberdade de expressão” mas a “liberdade de ensinar” [A(i)7], quando esses 

professores, ao mesmo tempo que são “induzidos” pela burocracia estatal, são 

“pessoalmente responsáveis pelos danos causados no exercício de suas funções” 

[A(i)12].  

Como afirma Haroche (1992, p. 76), ambiguidades e contradições podem 

ser ocultadas inserindo o termo num quadro formalista que apaga sua contingência e 

incompletude. 

O apelo à judicialização e ao interdito confeririam a autoridade e demais 

condições necessárias a delimitação e “objetividade” do sentido dessa neutralidade. 

Mas, esse apelo, por si só, já é suficiente para que se questione tanto o conceito em 

si quanto os limites que se procura impor ao sentido. A defesa da neutralidade nesse 

contexto é, ela mesma, uma não-neutralidade, isto é, uma parcialidade inscrita no jogo 

social, político e econômico característico do momento histórico em que estamos 

vivendo. Não é apenas o uso de uma palavra que é reivindicado pelo ESP, mas uma 

práxis, uma atitude frente à realidade, principalmente dos profissionais das escolas 

públicas brasileiras, que envolve um apagamento, um silenciamento da dimensão 

política de sua prática. Segundo os ditames inscritos nos efeitos de sentido da 

“neutralidade” defendida pelo ESP, os professores operariam como meros instrutores, 

como instrumentos e, como tais, completamente submetidos aos desejos e interesses 

de seus fabricantes e de seus utilizadores. 
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É ilustrativo que o ESP ganhe força numa conjuntura em que o Brasil é 

tomado pela emergência e fortalecimento de grupos conservadores como o 

Movimento Brasil Livre (MBL), bem como o fortalecimento dos ruralistas e da bancada 

evangélica no Congresso Nacional. Há, portanto, na política, um empoderamento dos 

conservadores. Na economia assistimos uma opção por promover o benefício dos 

empresários, do lucro e do capital, ao preço de uma austeridade social poucas vezes 

observadas na História do Brasil, que se realiza no congelamento dos investimentos 

em saúde, segurança e educação por vinte anos e em reformas como a trabalhista. 

Tal contexto é abordado e demonstrado por pensadores como Espinosa e Queiroz 

(2017), Frigotto (2017) e Penna (2017).  

Assim, por motivos nem sempre explícitos do ESP, é produzido um dizer – 

ou dizeres – que, ao mesmo tempo, simula objetividade/neutralidade e nega ou 

dissimula a materialidade histórica dos processos pedagógicos e da educação 

pública; o interesse recai especialmente na escola pública e, dentro dela, é feito um 

recorte do processo pedagógico, ao mesmo tempo em que é questionada a 

cientificidade da pedagogia e da didática dos professores, conforme é possível 

observar nas seguintes SD: 

 
A(i)8 - A escola pública brasileira, mas também as caras escolas particulares 
da elite, são usinas onde se formam mentes simplórias e confusas mas 
agudamente hostis ao Capitalismo e aos Estados Unidos da América. 
(GORDON, 2014 (grifos nossos)) 
 
A(i)10 - Para eles, aquelas disciplinas servem tão somente como meios 
para a doutrinação de crianças e jovens no discurso comunista (em versão 
gramsciana) da luta de classes. (GORDON, 2014 (grifo nosso)) 

A(i)14 - No Brasil, hoje, as noções transmitidas de política e cidadania estão 
flagrantemente contaminadas de conceitos marxistas, particularmente no 
ensino de nível médio. O que se ensina nas aulas de História, Sociologia, 
Geografia, e mesmo em Literatura ou Filosofia, não passa de doutrinação. 
(NAGIB, 2015 (grifo nosso)) 

A(i)15 - O problema da universidade pública é justamente a falta de 
meritocracia e de princípios liberais. (HENRIQUE, 2012 (grifo nosso))  

 

Do mesmo modo é alegada a defesa de direitos individuais, em um esforço 

de justificar a interdição e limitação dos direitos individuais e coletivos, depreendidos, 

por exemplo, das SD B(i)1-5: 

 
B(i)1 - Art. 2.º - A Educação Nacional atenderá os seguintes princípios: I - 
neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. (BRASIL, PL 867, 
2015) 
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B(i)2 - Art. 4.º - No exercício de suas funções, o professor: 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. (BRASIL, PL 867, 2015 (grifo nosso))   
 
B(i)3 - Art. 4.º No exercício de suas funções, o professor: III - não fará 
propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará seus alunos a 
participar de manifestações, atos públicos e passeatas. (BRASIL, PL 867, 
2015 (grifo nosso)) 
 
B(i)4 - 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. (BRASIL, PL 867, 2015) 
 
B(i)5 - Por que a lei é necessária? Para coibir a doutrinação e a propaganda 
política e ideológica em sala de aula e a usurpação do direito dos pais dos 
alunos sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. (SILVA, 2011 (grifo 
nosso)) 

 

Como afirma Japiassu: 

 
[...] não existe definição objetiva, nem muito menos neutra, daquilo que é ou 
não ciência [e educação]. Esta tanto pode ser uma procura metódica do 
saber, quanto um modo de interpretar a realidade; tanto pode ser uma 
instituição, com seus grupos de pressão, seus preconceitos, suas 
recompensas oficiais, quanto um metiê subordinado a instâncias 
administrativas, políticas ou ideológicas; tanto uma aventura intelectual 
conduzindo a um conhecimento teórico (pesquisa), quanto um saber 
realizado ou tecnicizado. (JAPIASSU, 1975, p. 10, [acréscimo nosso]) 
 
 

Se não há ciência pura, autônoma e neutra, conforme a entendemos no 

contexto deste trabalho, menos ainda haverá uma pedagogia e uma didática que não 

resultem, independentemente da vontade do professor, consciente ou 

inconscientemente, de um enquadramento sócio-histórico, isto é, que não estejam 

inscritas nos processos históricos – luta de classe - característicos da época e do 

lugar. Isto quer dizer que a prática pedagógica não se separa do processo de 

conservação/transformação das relações de produção próprias do momento atual e 

da configuração atual do modo de produção capitalista, cuja classe dominante, no 

jogo de interpelação dos indivíduos, faz apelo a elementos pré-existentes de natureza 

teórica, filosófica, axiológica ou ideológica. Negar tal historicidade significa recorrer a 

uma mitificação dos saberes, num movimento de reedição de gestos interpelatórios 

de “velhos novos discursos”, isto é, do prolongamento da predominância da 

conservação sobre a transformação, em um movimento que acaba expressando a 

manutenção do poder e da dominação da classe dominante.  

Segundo Pêcheux (2014 [1975], p. 202), a apropriação subjetiva dos 

conhecimentos só pode ser compreendida no contexto do “desarranjo-rearranjo” do 
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complexo das formações ideológicas e das formações discursivas a elas 

correspondentes, num processo em que a interpelação funciona sobre e contra si 

mesma.  

Segundo ele: 

 
A expressão apropriação subjetiva dos conhecimentos tem por fim lutar, ao 
mesmo tempo, contra o mito de uma “pedagogia pura”, no sentido de pura 
exposição transmissão de conhecimentos, “livre de qualquer pressuposto”, e 
contra o mito de uma reconstrução dos conhecimentos na atividade do sujeito 
[...] Nos dois casos, com efeito, estão sendo confundidas a prática de 
produção dos conhecimentos e a prática de transmissão-reprodução desses 
conhecimentos, e sendo evitado o ponto – crucial a nosso ver – da não 
existência de qualquer começo pedagógico. [...] todo efeito pedagógico se 
apoia sobre “o sentido” pré-existente, sentido este produzidos em formações 
discursivas “sempre-já aí” e que lhe servem de matéria-prima. (PÊCHEUX, 
2014 [1975], p. 202-203) 
 
 

Assim, defender que existe uma “neutralidade pedagógica”, como o faz o 

ESP, significa dissimular ou apagar o fato de que, como afirma Pêcheux (2014 [1975], 

p. 203), a presença da política burguesa na prática pedagógica se manifesta, de modo 

combinado ou alternado, como realismo metafísico, que trata como objetos científicos 

puros efeitos ideológicos, ou como empirismo logicista, que apresenta o objeto do 

conhecimento destituído de sua problematicidade, numa negação-dissimulação de 

sua ambiguidade característica, de tal modo que, em ambos os casos, a transmissão-

reprodução dos conhecimentos é sinônimo de inculcação.  

Considerando que ideologias não são feitas de “ideias” mas de práticas 

(PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 130), é compreensível a atenção especial dada às 

escolas e às práticas pedagógicas ali empreendidas, dado o papel estratégico que 

tem esse AIE no contexto geral do conflito e correlação de forças característicos do 

modo de produção capitalista, tendo em vista a sua divisão em classes. 

Como afirma Pêcheux: 

 
A ideologia da classe dominante não se torna dominante pela graça do 
céu...”,o que quer dizer que os aparelhos ideológicos de Estado não são 
expressão da dominação da ideologia dominante [...], mas sim que eles são 
seu lugar e meio de realização: “é pela instalação dos aparelhos ideológicos 
de Estado, nos quais essa ideologia [a ideologia da classe dominante] é 
realizada e se realiza, que ela se torna dominante...”. (PÊCHEUX, 2014 
[1975], p. 131) 
 
 

Portanto, se é no AIE que a prática ideológica dominante se realiza, é 

também nele que ela revela sua fragilidade e possibilidade de transformação. Daí a 
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necessidade de uma retroalimentação constante dos elementos ideológicos que 

compõem esses aparelhos. Eles “[...] constituem, simultânea e contraditoriamente, o 

lugar e as condições ideológicas da transformação das relações de produção” 

(PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 131). 

Na reedição ideológica do mito da neutralidade, o ESP revela o seu 

parentesco com velhos discursos e concepções: de um lado o realismo metafísico dos 

idealistas, de outro o empirismo/pragmatismo dos positivistas. 

No primeiro caso, em concordância com o que diz Pêcheux (2014 [1975], 

p. 167), opera-se, na constituição da forma-sujeito do discurso, a “retirada” do sujeito 

do universo da ideologia que, num pulo ou num escape epistemológico, passaria a 

habitar o reino da ciência e da verdade. Os efeitos de sentido ligado à “neutralidade” 

no discurso do ESP, é em grande parte devedor a essa perspectiva. 

No segundo caso, considera-se a ciência uma ideologia melhor, na medida 

em que adquire uma natureza formal, pragmática e empírica. Nessa perspectiva a 

forma-sujeito permanece como fonte de razoabilidade e, pela aceitação e 

subordinação aos seus ditames, ela garantirá a felicidade pela ordem e pelo 

progresso. 

O que essas duas perspectivas têm em comum, como indica Pêcheux 

(2014 [1975], p. 168), é a manutenção na aposta em uma forma-sujeito responsável 

pelo efeito de divisão epistemológica do real em dois campos que se afrontam: o da 

ciência e o da ideologia. Para a AD, uma ciência não pode ser um ponto de vista. 

Sujeitos têm pontos de vista, mas a ciência não é um sujeito. 

 
Uma ciência não poderia, pois, ser um ponto de vista sobre o real, uma 
construção que representa o real (um “modelo” do real): uma ciência  é o real 
sob a modalidade de sua necessidade-pensada, de modo que o real de que 
tratam as ciências não é senão o real que produz o concreto-figurado que se 
impõe ao sujeito na necessidade “cega” da ideologia. (PÊCHEUX, 2014 
[1975], p. 168) 
 
 

Portanto, na forma-sujeito, a ideologia não possui um exterior e só constitui 

exterioridade  em relação ao real e em relação à ciência se for concebida a partir das 

condições ideológicas da reprodução/transformação das relações de produção 

(PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 168). 

Assim, assumindo uma posição nitidamente conservadora e “de direita”, 

como já foi dito e é possível observar, por exemplo, nas SD A(i)9, 11, 14, 15, 16, 

B(i)15, C(i)5, 6, 7 e 17, que o discurso do ESP associa a ideia de neutralidade à de 
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uma separação “objetiva” entre os campos do saber, do pedagógico e da política, 

numa reminiscência fundadora da antiga dicotomia entre teoria e prática:  

A(i)9 - O que uma honesta formação para a cidadania deveria propor, deveria 
ser muito mais positivo. Valorizar a responsabilidade individual, estimular o 
espírito empreendedor, a inventividade, a inovação, o assumir riscos, ter 
objetivos autônomos, providenciar o próprio futuro. Saber confiar em si 
mesmo para assim construir uma sociedade de confiança. (GORDON, 2014 
(grifo nosso)) 
 
A(i)11 - É preciso acabar com o monopólio que a pedagogia - essa "falsa 
ciência", nos dizeres de Besançon - exerce sobre a educação brasileira. Até 
lá, o nosso mote deveria ser: MENOS VERBA PARA A EDUCAÇÃO! - pelo 
amor de Deus. (GORDON, 2014) 

A(i)14 - No Brasil, hoje, as noções transmitidas de política e cidadania estão 
flagrantemente contaminadas de conceitos marxistas, particularmente no 
ensino de nível médio. O que se ensina nas aulas de História, Sociologia, 
Geografia, e mesmo em Literatura ou Filosofia, não passa de doutrinação. 
(NAGIB, 2015 (grifo nosso)) 

A(i)15 - O problema da universidade pública é justamente a falta de 
meritocracia e de princípios liberais. (HENRIQUE, 2012 (grifo nosso))  

A(i)16 - Conde Gramsci, o vampiro que vampiriza a educação brasileira com 
a ajuda de Paulo Nosferatu Freire, pode estar com seus dias contados. 
(NAGIB apud PENNA, 2017, p. 43) 

B(i)15 - Uma leitura direta de Aristóteles, acessível mesmo a não iniciados, 
poderia ser a melhor solução, enquanto não se encontre um texto isento. 
(SILVA, 2011(grifo nosso)) 
 
B(i)17 - Se a lei for aprovada pelo Parlamento brasileiro, a doutrinação política 
e ideológica em sala de aula e a usurpação do direito dos pais a que seus 
filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias 
convicções estarão com os dias contados. (MARCHIOLI, 2015)  
 
C(i)5 - Assim, é urgente o combate a ideologia de gênero que, com a noção 
de igualdade de gênero e o incentivo às relações homoparentais, coloca em 
risco as diferenças sexuais que possuem função estruturante no 
desenvolvimento psíquico da criança. (SOARES, 2015 (grifo nosso)) 

C(i)6 - O grande dano provocado pela ideologia de gênero consiste em 
subverter os papéis sociais atribuídos a cada sexo, que reafirmam e 
consolidam a identidade sexual. (SOARES, 2015 (grifo nosso)) 

C(i)7 - Esse dano vai muito além de um desvio dos desejos heterossexuais, 
de uma estética corporal ou até mesmo de uma revolução dos costumes. Ele 
chega, na verdade, às raias de uma confusão mental deliberada. (SOARES, 
2015 (grifo nosso)) 

 

A circunscrição pretendida a partir do argumento da neutralidade é também 

prática política de interdição e controle, que se materializam num discurso carregado 

de mecanismos ideológicos. Por exemplo, ao propor a interdição aos professores de 

“aproveitarem da audiência cativa dos alunos” e “incitarem a participação em 
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manifestações, atos públicos e passeatas” [SD B(i)2 e 3], o discurso deixa entrever, 

para além de um projeto pedagógico, um modelo e projeto de sociedade, em que a 

“ordem”, a “obediência” (não manifestação) e a “neutralidade” seriam garantidoras do 

progresso. Este último entendido num contexto nitidamente capitalista e neoliberal [SD 

A(i)8, 9, 15 e  B(i)8], de tal modo que reivindica o enquadramento das práticas 

pedagógicas e científicas ao formalismo jurídico-político a ele correspondente. 

Ao questionar o caráter científico e a legitimidade da pedagogia, ciência e 

filosofia praticada nas escolas públicas [SD A(i)11, 14, 15; B(i)9, 11], o que se faz é 

pleitear esse enquadramento. 

Segundo Japiassu (1975, p. 22), hoje em dia é mais adequado falar em 

prática científica, pois no próprio significante “a ciência” inscreve-se uma tese idealista 

e abstrata. Numa perspectiva que se distancia da formação discursiva e ideológica à 

qual se filiam os conjuntos de sequências internas convergentes - (i), ele afirma: 

 
O critério mais seguro de objetividade é a disposição crítica do cientista, pois 
não pode haver um critério externo que seja exaustivo e perenemente válido. 
A formulação de um critério absoluto de verdade [e neutralidade] é absurdo. 
Donde a impossibilidade de conceber a existência de um conceito universal, 
a menos que seja imposto autoritariamente. A atividade científica [e 
pedagógica] baseia-se no campo fértil do pluralismo das concepções, e não 
numa concepção-modelo, parâmetro universal de objetividade [e 
neutralidade]. (JAPIASSU, 1975, p. 27, (acréscimos nossos)). 
 
 

Apesar de Japiassu (1975) afastar-se do pensamento de Pêcheux quando 

afirma que o processo de conhecimento se dá do racional ao real, revelando suas 

heranças filosófico-epistemológicas, não podemos deixar de notar, em alguma 

medida, uma sintonia entre o que diz Japiassu e Pêcheux no tocante à neutralidade e 

à inscrição histórica do pensamento científico. 

Para Pêcheux o processo de conhecimento é complexo, mas determinado 

pelas condições materiais de produção/reprodução das relações de produção, isto é, 

independente do sujeito, o concreto real existe e o conhecimento dele dar-se-á no 

desenvolvimento histórico das disciplinas científicas, que formam o concreto do 

pensamento, o objeto do pensamento, o conceito (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 71). 

Para Japiassu (1975, p. 37) a neutralidade é um postulado metodológico 

que, como qualquer postulado, depende de uma tomada de posição valorativa. 

Consideramos que isso é perfeitamente aplicável à “defesa da neutralidade” 

característica do discurso do ESP, desde que tenhamos o cuidado para que “posição 

valorativa” não se fundamente em um Sujeito (psicológico, transcendental), mas num 
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movimento de interpelação próprio e constitutivo da forma-sujeito do discurso, inscrita 

em uma determinada formação discursiva e sua respectiva formação ideológica. 

Mesmo assim, ele demonstra (p. 46) como o apelo à neutralidade serve 

para negar/ocultar/dissimular a discussão acerca da história e dos fins da educação e 

da sociedade como um todo. Ao não discutir, termina por justificar as desigualdades 

e injustiças do passado e do presente. O autor ressalta ainda o caráter tecnocrático 

da racionalidade contemporânea. 

Por sua vez, Gadet e Pêcheux (2012 [1991], p. 98-105) ilustram como uma 

determinada teoria de universais semântico-pragmáticos (de neutralidade) paira sobre 

o nosso tempo como um novo objeto de dominação. A dominação vê-se renovada por 

meio de subterfúgios do neoliberalismo econômico anti-keynesiano “à la Reagan”, no 

qual “ficam fortalecidos o autoritarismo político do Estado mínimo e o totalitarismo sutil 

de uma ordem/dispositivo panóptica(o) sem padrões visíveis”.  

Embora as considerações de Gadet e Pêcheux (2012 [1991]) refiram-se ao 

capitalismo próximo ao pós-guerra, julgamos que elas são perfeitamente aplicáveis 

ao contexto da análise que estamos empreendendo.  

Segundo Pêcheux: 
 
 
[...] a crise interna do capitalismo também estabelece um jogo (cruel) sobre o 
tema liberdade: as novas estratégias da FPC [Forma de Produção Capitalista] 
“libertam” os indivíduos de suas necessidades de vida, de suas defesas e 
certezas, que foram trazidas de gerações inteiras. Isso ocorre, na medida em 
que sua existência fica reduzida às suas bases bio-psicológicas 
momentâneas, sem uma memória histórica. Como resultado, cruzam-se, de 
maneira contraditória, uma tendência neolibertária para o Não-Estado e uma 
tendência neoconservativa para a “dominação das ilusões políticas” em 
direção a uma “verdade” biológica cínica da história. (PÊCHEUX, 2012 
[1982], p. 117 (acréscimos nosso)). 
 
 

Essas considerações traduzem, com  surpreendente lucidez e atualidade, 

os elementos que estão na base da emergência do movimento e respectivo discurso 

– não necessariamente nessa ordem, do ESP. Como diz o autor, no complexo 

isolamento-fragilização-proteção-Estado da emergência-terror encontra-se o ponto 

nodal da unidade dividida da atual configuração do capitalismo (PÊCHEUX, 2012 

[1982], p. 117). 

É justamente esse complexo que caracteriza a realidade brasileira atual: 

isolamento/individualismo ditado pela propaganda e pelo consumismo a ela 

associado, fragilização da assistência social promovida pelo Estado com cortes e 
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congelamento de investimentos em áreas sensíveis como saúde e educação, 

reformas importantes, com impacto social profundo, sendo implementadas por um 

presidente que não foi eleito e por um Congresso Nacional que se vê às voltas com 

inúmeras denúncias de corrupção, intervenção militar em estados da Federação e um 

recrudescimento conservador na política e na economia. Tudo isso ressoa e compõe 

o cenário onde ocorre a prática pedagógica, de tal modo que é, no mínimo, 

questionável falar em neutralidade, quando a realidade demanda justamente o oposto. 

 

3. 3. 1. A maioria silenciosa e a neutralidade em nome de Deus, da Família e da 
Propriedade 

 

Em um ato na cidade de São Paulo, no dia 15 de agosto de 2017, por 

ocasião da entrega do PL na Câmara de Vereadores da cidade, uma das principais 

lideranças do movimento ESP fez a seguinte afirmação: 

 
Durante muito tempo a maioria silenciosa deixou uma minoria barulhenta pautar 
a Educação, pautar a política, assaltar os cofres públicos, mas agora essa era 
acabou. A maioria silenciosa agora tem voz, agora tem vez, agora está 
organizada e vai priorizar a Educação em detrimento de todos aqueles que 
querem usar a escola como centro de doutrinação política. (KATAGUIRI, 2017, 
apud MONTEIRO, 2017 (grifos nosso)). 
 
 

O trecho acima corresponde às sequências B(i)18 e B(i)19, 

respectivamente, no TR referente à “neutralidade” político-ideológica. Inicialmente, 

destacamos a presença de duas expressões, que, assim como “doutrinação 

ideológica”, são emblemáticas dos usos semânticos e movimentos 

enunciativos/discursivos que permeiam toda discursividade do movimento: “maioria 

silenciosa” e “minoria barulhenta”. 

Conforme indica Camilo (2002, p. 121), a expressão “maioria silenciosa” foi 

utilizada por setores conservadores de Portugal, civis e militares, que se 

autoproclamavam como tais em manifestação de 28 de setembro de 1974, em apoio 

ao general Spínola, na época, Presidente da República. Eles se opunham ao que 

chamavam de “minoria tenebrosa”.  

A expressão também foi utilizada por Richard Nixon, presidente dos 

Estados Unidos da América (EUA) de 1969 a 1974, para referir-se à parte do povo 

americano que, supostamente, apoiava a guerra no Vietnã, em oposição a uma 
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minoria contrária que fazia muito barulho através dos meios de comunicação da época 

(MELLO, 2010).  

Tanto lá, EUA e Portugal, como cá, deliberada ou inconscientemente, 

produz-se efeitos de sentidos que remetem a “evidências” supostamente consensuais 

e transparentes, mas que, na realidade, constituem um universo de desigualdades e 

contradições, isto é, inscrevem-se no todo complexo com dominante das formações 

ideológicas e discursivas características do estágio histórico em que se encontra a 

luta de classes da respectiva formação social. 

Embora esteja associada a muitos dos elementos tratados anteriormente, 

acerca da interpelação ideológica do (no) discurso, consideramos importante reservar 

atenção especial aos efeitos de sentido que se quer produzir e que se produz ao 

utilizar essas expressões. Ambas materializam no discurso, e através dele, todo um 

jogo semântico-discursivo de apropriação, interpretação e comunicação do real que, 

se bem analisado, põe à mostra uma grande contradição no tocante à questão da 

neutralidade.  

Como diz Pêcheux (2014 [1975], p. 197), “Sabemos que toda prática 

discursiva está inscrita no complexo contraditório-desigual-sobredeterminado das 

formações discursivas que caracteriza a instância ideológica em condições históricas 

dadas”. Sob esse aspecto, a “maioria silenciosa”, vítima da doutrinação ideológica de 

uma “minoria barulhenta” (tenebrosa), expressa o duplo esquecimento daquilo que 

determina a forma-sujeito do discurso: não se sabe exatamente de onde vem nem 

qual o seu significado exato. Essa inscrição da forma-sujeito na história se dá pela 

atualização ou reedição de uma determinada formação discursiva [FD(i)] e expressa 

as relações de filiação ou contradição assumidas ou denegadas por uma determinada 

posição-sujeito [PS(i)]. A FD(i) e PS(i), neste caso referem-se a relações de filiações, 

identificação, produção e deslizamentos de sentidos relacionados aos conjuntos de 

sequências classificadas como (i), de tal modo que significam Formação Discursiva 

Interna Convergente e Posição-Sujeito Interna Convergente, respectivamente. 

Assim, as expressões mencionadas acima, como todos os três conjuntos 

de SD(i), permitem inferir que é justamente na contradição entre a defesa da 

“neutralidade”, de “não tomar partido” e a “tomada de partido”, pela inscrição histórica 

da forma-sujeito e pela posição-sujeito que se materializa no fio do discurso, que o 

discurso do ESP revela a sua verdadeira força de interpelação ideológica.  
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A presença/ausência de um discurso transverso e de uma memória 

discursiva podem ser associados, de um lado, à apropriação e deslizamento de 

sentidos de objetos linguísticos como “política”, “maioria”, “minoria”, “ideológico”, entre 

outros, de outro, à defesa de “velhas novas” bandeiras simpáticas à interdição militar 

do Estado e à conservação das relações de poder que implicam na perpetuação da 

dominação de uma classe sobre outra.  

É possível perceber que, na FD(i), produz-se, de maneira em grande parte, 

deliberada um efeito de sentido que apaga nas “evidências de significação e de 

sentido”, as marcas dessa materialidade interdiscursiva.  

“Maioria silenciosa” e “minoria barulhenta” são índices de uma inscrição da 

realidade no discurso, mas, de um modo reelaborado pela interpelação ideológica 

própria do movimento ESP, é fruto de um encobrimento-reprodução-reinscrição da  

ideologia dominante no discurso. Segundo Pêcheux (2014 [1975], p. 195), é ipso facto 

que, em conjunturas de importância histórica variável, as palavras, expressões, 

formulações, etc. passam a representar pretextos político-ideológicos.  

As SD B(i)1-19 refletem escolhas lexicais e semânticas de uma formação 

discursiva marcada pela assunção de uma posição-sujeito que apregoa uma ideia de 

neutralidade característica de regimes autoritários ou de situações políticas em que 

se quer controlar o que se diz e como se diz. Na maioria das vezes isso implica em 

silenciar as vozes discordantes em favor do discurso daqueles que estão no poder.  

Por isso, não é de se admirar que sejam efetuados uma série de 

movimentos enunciativos que representam remissões/citações atualizadoras e 

materializadoras de outras formulações históricas. Palavras, expressões, sentidos e 

enunciados podem ressurgir, desaparecer ou se transformar no processo de 

interpelação característico da FD em questão. 

Como afirma Courtine, 

 

Se o discurso é um lugar de memória, é porque ele traz o vestígio – inscrito 
nas suas formas – das flutuações e das contingências de uma estratégia; a 
impressão sedimentada de uma história, de suas continuidades e de suas 
rupturas. Fazer análise do discurso é aprender a deslinearizar o texto para 
restituir sob a superfície lisa das palavras a profundeza complexa dos índices 
de um passado. (COURTINE, 2006, p. 92). 
 
 

Desse modo, pretensão da neutralidade pode remeter tanto a um problema 

científico-epistemológico, ligado ao corte criador e às finalidades do conhecimento 
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cientifico, quanto às relações jurídico-políticas e ético-morais que são intrínsecas aos 

discursos. Elas também externam, a partir de instâncias constitutivas do real, o que 

vai além do linguístico e discursivo, trazem os rastros do “não-dito”, do “inconsciente”, 

do “não-conhecido”, de um sentimento/sentido considerado em suas múltiplas 

significações. 

 

3. 4. A ideologia de gênero 

 

As SD C(i)1-8, além de corroborarem o que já foi dito, trazem à tona um 

elemento que torna ainda mais clara a relação entre ideologia, política e religião no 

discurso do ESP: a questão do gênero e da sexualidade: 

C(i)1 - Art. 3º. - O Poder Público não se imiscuirá na orientação sexual dos 
alunos nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer o 
desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva 
identidade biológica de sexo, sendo vedada, especialmente, a aplicação dos 
postulados da teoria ou ideologia de gênero. (BRASIL, PL 867, 2015 (grifos 
nossos)) 

C(i)2 - A questão que me interessa aqui é a existência de uma pedagogia da 
educação sexual que anda a braços com a pedofilia. [...] Falem sério! 
Professores e adolescentes precisam de livro sobre sexualidade, com 
figurinhas para público infantil?  A simples ideia de que tais orientações 
encontrem guarida em receitas pedagógicas no ambiente acadêmico e 
educacional do país é repugnante. (PUGGINA, 2016 (grifos nossos)) 

C(i)3 - Estamos, portanto, diante de algo sistemático, reincidente e renitente, 
que passa por cima, atropelando ("problematizando", para usar palavra da 
pedagogia marxista) a orientação dos pais. Essa educação sexual, se não 
está empenhada em antecipar o processo de erotização no desenvolvimento 
infantil, está dedicada a algo tão parecido com isso que se torna impossível 
perceber a diferença. (PUGGINA, 2016) 

C(i)4 - Indiferente às decisões soberanas do Congresso Nacional e da imensa 
maioria das Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores – que se 
negaram a incluir a ideologia de gênero nos seus respectivos planos de 
educação –, a burocracia do ensino continua utilizando a máquina do Estado 
para promover suas próprias convicções, induzindo professores desavisados 
a violar o direito dos pais dos alunos sobre a educação moral dos seus filhos. 
(NAGIB, 2015 (grifos nossos)) 

C(i)5 - Assim, é urgente o combate a ideologia de gênero que, com a noção 
de igualdade de gênero e o incentivo às relações homoparentais, coloca em 
risco as diferenças sexuais que possuem função estruturante no 
desenvolvimento psíquico da criança. (SOARES, 2015 (grifos nossos)) 

C(i)6 - grande dano provocado pela ideologia de gênero consiste em 
subverter os papéis sociais atribuídos a cada sexo, que reafirmam e 
consolidam a identidade sexual. (SOARES, 2015 (grifos nossos)) 
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C(i)7 - Esse dano vai muito além de um desvio dos desejos heterossexuais, 
de uma estética corporal ou até mesmo de uma revolução dos costumes. Ele 
chega, na verdade, às raias de uma confusão mental deliberada. (SOARES, 
2015 (grifos nossos)) 

C(i)8 - A pretexto de transmitir aos alunos uma visão crítica da realidade, um 
exército de militantes travestidos de professores prevalece-se da liberdade 
de cátedra e da cortina de segredos da sala de aula para impingir-lhe a sua 
própria visão de mundo. [...] Um pouco de luz de sol é o melhor desinfetante. 
(ESP apud PENNA, 2017, p. 43  (grifo nosso)) 

  
A exemplo do sintagma “doutrinação ideológica”, o de “ideologia de gênero” 

está carregado de ambiguidade, ambivalência e multiplicidade de sentidos, cujo 

ocultamento/dissimulação (ou tentativa de) é uma constante dos efeitos de sentido 

produzidos e que se quer produzir nos processos de enunciação do movimento. 

De acordo com Seccarelli, 

 
A utilização da palavra gênero aparece em várias áreas do conhecimento. 
Por exemplo, a antropologia nos mostra que as noções de gênero, das 
diferenças sexuais anatômicas, a criação simbólica do sexo, o modelo do 
masculino e do feminino, devem ser compreendidos como uma criação 
própria a cada cultura. Nas relações psicossociais ou interpessoais, o gênero 
é um modo de organização de modelos que são transmitidos aos indivíduos, 
e através dos quais as estruturas sociais e as relações entre os sexos se 
estabelecem: a divisão de trabalho, as relações de poder entre homens e 
mulheres, que determinam tanto os processos de subjetivação e de 
socialização quanto as interações sociais. Em psicologia, fala-se de 
identidade de gênero e de papel de gênero para designar o modo que o 
sujeito vive o gênero ao qual se sente pertencer, e responde aos ideais social 
e historicamente construídos e atribuídos ao gênero em questão. 
(SECCARELLI, 2010, p. 270) 

 

Em um manifesto sobre a questão de gênero, a Associação Brasileira de 

Antropologia diz:  

 
Ao contrário de “ideologias” ou “doutrinas” sustentadas pela fundamentação 
de crenças ou fé, o conceito de gênero está baseado em parâmetros 
científicos de produção de saberes sobre o mundo. Gênero, enquanto um 
conceito, identifica processos históricos e culturais que classificam e 
posicionam as pessoas a partir de uma relação sobre o que é entendido como 
feminino e masculino.”  (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 
2015) 
 
 

Em um movimento de negação/dissimulação ou ignorância das 

contribuições da ABP, bem como de todo acúmulo histórico-científico sobre a questão 

de gênero, o discurso do ESP propõe um retorno à dicotomia natural-cultural, com 

uma relativa prevalência da primeira sobre a segunda [ver SD C(i)1-8].  
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Mais do que isso, o discurso insiste em velhas fórmulas de constituição das 

identidades sexuais e dos papéis sexuais que não deram e não dão conta de incluir e 

explicar os fenômenos da transexualidade, bissexualidade e travestismo. Isto é, 

apenas quando convém, em um deslizamento de sentido caraterístico, é feita uma 

apropriação dos dizeres da Psicanálise para “endossar” um efeito 

semântico/discursivo que muitas vezes contradiz a própria Psicanálise. Por exemplo, 

é feita referência a elementos de inspiração psicanalítica freudiana, como:  “função 

estruturante da sexualidade no desenvolvimento psíquico da criança” [SD C(i)5], para 

argumentar em favor da preservação da harmonia entre o desejo heterossexual e a 

natureza, num processo enunciativo que, a um só tempo, faz uso e contradiz o 

discurso psicanalítico.  

Lembrando que a Psicanálise, mesmo recorrendo constantemente a Freud, 

não se resume a ele, queremos destacar que até mesmo esse pensador, fortemente 

criticado por muitas feministas no início do século XX, quando teorizou sobre a fase 

fálica no desenvolvimento das meninas, não defende a predominância do biológico 

sobre o cultural, nem tampouco a existência de uma harmonia constitutiva entre 

natureza e heterossexualidade, como aponta Seccarelli (2010, p. 270). Para ele, 

atitudes masculinas e femininas, caracteres sexuais mentalmente simbolizados, são 

independentes dos caracteres sexuais físicos e do tipo de “escolha do objeto” 

pulsional. 

Portanto, não é exatamente a Psicanálise que oferece os efeitos de sentido 

do termo “gênero”, menos ainda o de ideologia de gênero, mas a formação ideológica 

própria do movimento que recorre a elementos culturais que “justificam” a relação de 

dominância do masculino sobre o feminino e que é hostil a formas de expressão da 

sexualidade que divergem da heteronormatividade.  

Na exploração da Psicanálise e mascaramento de seus postulados, como 

a presença/ausência de um indivíduo cindido pelo inconsciente e pelo esquecimento 

daquilo que o determina, é que a ideologia aqui se revela com todo seu esplendor.  

Essa interpelação é ideológica no duplo sentido: de determinar uma 

representação e inscrição dessa representação no universo simbólico da língua e de 

expressar a relação de dominação no todo complexo com dominante das forças de 

produção em jogo atualmente. Ela representa um conjunto de práticas de 

dominação/opressão que refletem a predominância da conservação/reprodução sobre 

a transformação. Expressa, de um lado, a determinação e controle que se pretende 
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ter sobre os indivíduos em toda sua materialidade, inclusive na singularidade própria 

que se manifesta através de seus desejos e práticas sexuais, bem como na 

representação que este mesmo indivíduo faz de tais desejos e práticas. De outro lado, 

ela constitui um conjunto de práticas, ritos e procedimentos que garantem a 

materialização da relação de dominação através e nos AIE. 

Diz Pêcheux: 

 
O ideológico, enquanto “representação” imaginária, está, por essa razão, 
necessariamente subordinado às forças materiais “que dirigem os homens” 
(as ideologias práticas, segundo a terminologia de Althusser), reinscrevendo-
se nelas. (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 70) 
 
 

Assim, ao professar que a “ideologia de gênero” consiste em subverter os 

papéis sexuais  atribuídos a cada sexo” [SD C(i)6], o discurso do ESP revela o efeito 

da necessidade cega na conformação ideológica em que o impensado é dissimulado 

pelo pensado no próprio pensamento (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 70). Necessidade 

cega, neste caso, quer expressar o fato de que esse movimento de dissimulação-

apagamento-esquecimento nem sempre é deliberado, mas pode indicar um estado de 

“ignorância”, que leva o preconceituoso a nem sempre saber ou assumir que é 

preconceituoso. Para encobrir essa “ignorância”, essa ausência/presença do 

impensado no próprio pensamento, ela é preenchida a partir e pela interpelação 

ideológica.  

Mais uma vez, o que se vê é um efeito de generalização e uniformização 

que apaga as dissimetrias e contradições da materialidade que determina tanto as 

vidas concretas dos indivíduos quanto a própria formação ideológica, da mesma 

maneira que tenta dissimular ou apagar as relações de descontinuidade/discrepância 

entre ideologia (nocional ideológico) e ciência (conceitual científico). 

O enviesamento ideológico da forma-sujeito do discurso incide numa 

posição-sujeito que remete a um “Sujeito” sempre já dado, cuja estabilidade combina 

e confunde-se tanto com a  passividade de um mundo-natureza-criatura-sujeito 

quanto com a atividade de um “Deus” criador e soberano. Ou seja, quando propõem 

o interdito à discussão das questões de gênero e sexualidade na escola [C(i)1], ao 

mesmo tempo em que apregoa a supremacia da família [B(i) 5 e 12] na educação dos 

filhos, os defensores do movimento o fazem a partir de uma posição e de um lugar 

discursivo: na condição de representantes e defensores da permanência/conservação 

sobre a transformação. Assim, tais efeitos de sentido revelam posições-sujeito 
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defensoras do establishment  e status quo, tal como ele se apresenta na configuração 

atual das relações de dominação e opressão que envolvem, inclusive, o machismo, a 

misoginia e a homofobia, e a condição de indivíduos interpelados por um discurso 

marcado por um interdiscurso e uma memória discursiva associados ao patriarcalismo 

judaico-cristão e a uma concepção mecanicista e conservadora dos processos 

naturais e humanos.  

Tais raízes ou filiações discursivas se revelam, por exemplo, quando são 

enunciados fenômenos como “o desenvolvimento da personalidade em harmonia com 

a respectiva identidade biológica de sexo” [SD C(i)1], no entanto,  já sabemos que 

todo desenvolvimento ocorre inscrito numa realidade marcada pelo jogo dialético que 

envolve relações de poder e disputas, não são nem um pouco harmônico, sobretudo 

quando consideramos a inscrição desse jogo no universo simbólico através da 

linguagem e sua materialização no discurso.  

Outro índice da ideologização desse discurso no tocante às questões de 

gênero aparece na SD C(i)2, quando a educação sexual é associada à pedofilia como 

se uma coisa causasse outra. Aqui acontece um importante encobrimento da 

realidade e da história. Do ponto de vista histórico, a título de exemplo, vale lembrar 

as contribuições do pesquisador João Silvério Trevisan, em um importante estudo 

sobre a história da homossexualidade no Brasil, desde a chegada dos europeus, no 

início do século XVI até o advento das Paradas LGBTS, em fins do século XX. 

 
Destacando-se no meio das demais, a sífilis tornava-se a doença brasileira 
por excelência [...] Era transmitida pelos senhores às escravas e destas para 
os filhos dos senhores [...] era muito comum a crença de que o sifílico podia 
se curar se o vírus da doença fosse inoculado numa mulher púbere 
(especialmente a adolescente negra) no intercurso sexual. (TREVISAN, 
2000, p. 117)  

 

A citação traz à tona dois aspectos que queremos destacar, um tem a ver 

com a associação entre pedofilia e homossexualidade, o outro com os deslizamentos 

de sentidos relacionados à moral próprios de cada época.  

Ao contrário do que muitas vezes se pretende dar a entender, numa 

associação deliberada entre pedofilia e homossexualidade, inscrita no próprio efeito 

de sentido de todo discurso ESP relativo à “ideologia de gênero” e que, apesar de 

todo esforço de dissimulação, vem à tona, por exemplo na condenação às relações 

homoparentais e, consequentemente, às famílias homoafetivas, presente na SD C(i) 

5,  práticas sexuais envolvendo “menores de idade”, chamada hoje de pedofilia e 
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corrupção de menores, não está exclusivamente relacionada à homossexualidade, 

tampouco é um fenômeno exclusivo de nosso tempo. 

O que antes era um “pecado nefando” (TREVISAN, 2000, p. 117), hoje é 

ideologia de gênero, num deslizamento de sentido característico. Mas, permanece um 

esforço, como eco de sentidos já antes vividos, de associar pedofilia a 

homossexualidade, ao mesmo tempo em que se dissimula ou ameniza a relação 

abusiva de muitos homens para com as mulheres, inclusive muitas delas menores de 

idade, numa reedição/perpetuação do machismo. 

Em outro trecho, Trevisan comenta dados dos processos inquisitoriais em 

que cita: 

O mais jovem dos confessantes somitigos era um baiano de 16 anos, Bastião 
d’Aguiar; contou ele que, quando tinha entre 10 e 11 anos, dormia na mesma 
cama com seu irmão Antônio d’Aguiar (um ano mais velho) e então “uma ou 
duas vezes lhe aconteceu que, alternadamente, um ao outro se cometeram 
com seus membros viris desonestos por seus vasos traseiros [...] O irmão 
Antônio d’Aguiar, por sua vez, confessou que, tendo entre 12 e 13 anos, 
relacionou-se também com outro parceiro, o “mameluco forro” (liberto) 
Marcos, de 17 ou 18 anos [...]. (TREVISAN, 2000, p. 138)  
 
 

Aqui, mais uma vez, aparece um dado que é bastante incômodo e 

constantemente ocultado, acerca dos abusos sexuais contra crianças e jovens: é no 

âmbito familiar que predominantemente ocorrem.  

De acordo com Ribeiro (2014), a maior parte dos casos de violência sexual 

contra menores, 70% dos casos envolvendo crianças de até nove anos e  58% dos 

casos com vítimas de 10 a 19 anos, acontecem dentro de casa. Além disso, ela não 

se restringe à violência sexual e há uma notória subnotificação que leva a uma 

estimativa subestimada. Não há nenhum indício de que as relações e famílias 

homoparentais implicam em uma maior incidência da violência contra crianças, 

tampouco que seja na escola que se originam os fatores desencadeadores, tanto da 

sexualidade quanto da violência contra as crianças e adolescentes. 

Portanto, a supremacia da família sintetizada no adágio do fundador do 

ESP: “meus filhos, minhas regras”, deve ser, no mínimo, objeto de preocupação para 

aqueles que estão comprometidos, tanto com uma educação libertadora e produtora 

de pessoas críticas, capazes de atuar política e socialmente, quanto aqueles 

comprometidos com a defesa das mulheres e das minorias que são diretamente 

atingidas pelo preconceito e discriminação propagados e reforçados por efeitos de 

sentido tão conservadores.  
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Capítulo 4 

A educação e o Escola Sem Partido 

 

4. 1. A (não) neutralidade do ESP e suas filiações sob outros olhares 

 
Autores como Carreira (2016), Freitas (2017), Frei Betto (2016), Gadotti 

(2016), Girotto (2016) e Vasconcelos (2016) também abordam a relação entre a 

emergência e o fortalecimento do ESP e a realidade sócio-econômica, política e 

histórica do país. 

Carreira (2016, p. 125-135), numa interação com alunos, pais e 

profissionais da educação, defende a ampla discussão sobre o ESP, situando-o no 

contexto das transformações históricas, ao mesmo tempo em que destaca algumas 

de suas características, como, por exemplo, o que ela chama de desinformação: 

propagar que existem movimentos na escola pública que defendem que a mesma 

esteja vinculada a um determinado partido político. Como constatamos no Capítulo 2, 

em especial ao analisarmos a ambiguidade e a elipse do nome ESP, isso, de fato, é 

um dos efeito de sentido produzido nos dizeres dos proponentes de defensores do 

ESP. Através de generalizações apressadas e uso calculado de falácias de falsa 

analogia [B(i)5 e 17], linguagem emotiva [A(i)11], desqualificação da fonte [A(i)6], falsa 

causa [B(i)6 e 7], entre outras,  um dos principais efeitos é o ataque à pluralidade de 

ideias e o ocultamento das profundas desigualdades do Brasil.  

A autora faz lembrar os dados que tornam o Brasil um dos países mais 

desiguais do mundo: 3,6% das famílias mais ricas fica com 40% de toda riqueza e o 

1% mais rico recebe por mês cem vezes mais do que os 10% mais pobres da 

população (CARREIRA, 2016, p. 128). Ressalta ainda como somos educados desde 

cedo a achar natural essa desigualdade, como se ela fosse fruto do destino ou da Lei 

Divina. Enquanto a vida cotidiana, especialmente no campo da educação pública, se 

converte em uma verdadeira loteria social, o ESP defende que não se discutam essas 

questões e que os professores sejam proibidos de discutir os “porquês” das 

desigualdades, num movimento de embotamento da crítica e da criatividade. 

No suposto alijamento das questões políticas (neutralidade) do âmbito da 

escola pública, o que se pretende na verdade é que o poder de decisão continue 

circunscrito a setores que, ao longo de séculos, decidiram sem a participação popular, 

em prol de seus próprios interesses. Ou, como diria Pêcheux:   
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Para chegar a impor essas “missões” às CHS [Ciências Humanas e Sociais], 
o poder está pronto a tudo, incluindo manipular a massa dos universitários e 
dos pesquisadores através do espectro da “crise”, da “austeridade” e do 
“crescimento-zero”; ele organiza a escassez para suscitar a inquietude e 
docilidade das pessoas e desenvolver a concorrência entre as formações de 
modo que sobrevivam e desenvolvam-se mais aptas a... servir o capitalismo 
na sua fase atual. (PÊCHEUX, 2012 [1976], p. 236 (acréscimo nosso)) 
 
 

As considerações do excerto acima ficam agudamente demonstradas nos 

dizeres do ESP, especialmente no tocante ao aparelhamento ideológico das 

disciplinas a serviço da supremacia da conservação/transformação, característica do 

capitalismo atual, em detrimento da transformação, expressos, por exemplo, em SD 

como as seguintes: 

 
A(i)6 - Ninguém melhor que Paulo Freire pode representar o espírito da 
educação petista, que deu aos nossos estudantes os últimos lugares nos 
testes internacionais, tirou nossas universidades da lista das melhores do 
mundo e reduziu para um tiquinho de nada o número de citações de trabalhos 
acadêmicos brasileiros em revistas científicas internacionais. (CARVALHO, 
2012) 
 
A(i)8 - A escola pública brasileira, mas também as caras escolas particulares 
da elite, são usinas onde se formam mentes simplórias e confusas mas 
agudamente hostis ao Capitalismo e aos Estados Unidos da América. 
(GORDON, 2014 

A(i)9 - O que uma honesta formação para a cidadania deveria propor, deveria 
ser muito mais positivo. Valorizar a responsabilidade individual, estimular o 
espírito empreendedor, a inventividade, a inovação, o assumir riscos, ter 
objetivos autônomos, providenciar o próprio futuro. Saber confiar em si 
mesmo para assim construir uma sociedade de confiança. (GORDON, 2014) 
 
A(i)11 - É preciso acabar com o monopólio que a pedagogia - essa "falsa 
ciência", nos dizeres de Besançon - exerce sobre a educação brasileira. Até 
lá, o nosso mote deveria ser: MENOS VERBA PARA A EDUCAÇÃO! - pelo 
amor de Deus. (GORDON, 2014) 
 
A(i)14 - No Brasil, hoje, as noções transmitidas de política e cidadania estão 
flagrantemente contaminadas de conceitos marxistas, particularmente no 
ensino de nível médio. O que se ensina nas aulas de História, Sociologia, 
Geografia, e mesmo em Literatura ou Filosofia, não passa de doutrinação. 
(NAGIB, 2015) 

A(i)15 - O problema da universidade pública é justamente a falta de 
meritocracia e de princípios liberais. (HENRIQUE, 2012)  
 
B(i)7 - A ideologia marxista é hoje tão difusa, tão generalizada e consensual 
em nosso meio educacional, que passa despercebida como sendo apenas 
uma determinada interpretação da realidade. (SILVA, 2011) 
A coloração marxista de nosso ensino hoje está infiltrada em todas as 
disciplinas. (SILVA, 2011) 
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B(i)11 - Durante muito tempo a maioria silenciosa deixou uma minoria 
barulhenta pautar a Educação, pautar a política, assaltar os cofres públicos, 
mas agora essa era acabou. (KATAGUIRI apud MONTEIRO, 2017) 
 

B(i)18 - A maioria silenciosa agora tem voz, agora tem vez, agora está 
organizada e vai priorizar a Educação em detrimento de todos aqueles que 
querem usar a escola como centro de doutrinação política. (KATAGUIRI apud 
MONTEIRO, 2017)  

B(i)19 - Estamos, portanto, diante de algo sistemático, reincidente e renitente, 
que passa por cima, atropelando ("problematizando", para usar palavra da 
pedagogia marxista) a orientação dos pais. Essa educação sexual, se não 
está empenhada em antecipar o processo de erotização no desenvolvimento 
infantil, está dedicada a algo tão parecido com isso que se torna impossível 
perceber a diferença. (PUGGINA, 2016) 

C(i)4 - Indiferente às decisões soberanas do Congresso Nacional e da imensa 
maioria das Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores – que se 
negaram a incluir a ideologia de gênero nos seus respectivos planos de 
educação –, a burocracia do ensino continua utilizando a máquina do Estado 
para promover suas próprias convicções, induzindo professores desavisados 
a violar o direito dos pais dos alunos sobre a educação moral dos seus filhos. 
(NAGIB, 2015) 

C(i)5 - Assim, é urgente o combate a ideologia de gênero que, com a noção 
de igualdade de gênero e o incentivo às relações homoparentais, coloca em 
risco as diferenças sexuais que possuem função estruturante no 
desenvolvimento psíquico da criança. (SOARES, 2015) 

C(i)6 - O grande dano provocado pela ideologia de gênero consiste em 
subverter os papéis sociais atribuídos a cada sexo, que reafirmam e 
consolidam a identidade sexual. (SOARES, 2015) 

C(i)7 - Esse dano vai muito além de um desvio dos desejos heterossexuais, 
de uma estética corporal ou até mesmo de uma revolução dos costumes. Ele 
chega, na verdade, às raias de uma confusão mental deliberada. (SOARES, 
2015) 

 
Isso torna mais compreensível a fácil articulação entre representantes do 

movimento e setores mais amplos da política e da economia nacional e internacional, 

que defendem a redução dos investimentos em saúde, segurança e educação, num 

gesto de austeridade que flerta com o genocídio e com crimes contra a humanidade.  

 Na mesma linha de raciocínio, Frei Beto (2016, p. 65-67) chama a atenção 

para o caráter tendencioso do movimento que, num gesto retórico de professar a 

ideologia de não ter ideologia, quer impedir os professores de serem educadores e 

promoverem o senso crítico nos alunos. Também ele inferiu o processo discursivo que 

simula a diversidade/materialidade da realidade das escolas, tentando dar um sentido  

“generalizado” da doutrinação ideológica marxista que supostamente acontece, ou 

quando se refere ao Partido dos Trabalhadores (PT), como se fosse algo uniforme e 

isento de contradições. Frei Beto (2016, p. 66) ressalta que tanto a realidade quanto 
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o próprio PT são constituídos por um “saco de tendências ideológicas” e disputas 

partidárias que estão muito longe da univocidade pretendida pelo ESP.    

Freitas (2016, p. 101-107) chama a atenção para o caráter uniformizante 

do programa do ESP, que desconsidera, por exemplo, as características peculiares 

de cada nível de ensino, indo na contramão do que se sabe até então sobre a 

necessidade de articular os processos educativos com as peculiaridades inerentes a 

cada momento do desenvolvimento dos alunos, de onde vem a ideia dos ciclos na 

educação. Embora componham a Educação Básica no Brasil, Ensino Médio e 

Fundamental possuem demandas próprias e comportam especificidades que são 

subestimadas ou negadas pelo ESP.  

A autora destaca os avanços no conhecimento/reconhecimento sobre as 

demandas próprias das crianças e dos jovens que se materializam, por exemplo, em 

conquistas, como a criação do Estatuto da Juventude, criado em 2013, fruto de 

intensos debates em audiências públicas e conferências promovidas pelo Conselho 

Nacional da Juventude (Conjuve) e por lideranças parlamentares, que reconhece os 

desafios e demandas expressas por esse segmento da sociedade, conforme aponta 

Freitas (2016, p. 102-103). Tais conquistas são postas em risco quando são atacados 

princípios que deveriam reger as políticas públicas para a juventude, como o da 

promoção da autonomia e emancipação dos jovens. Tal princípio significaria promover 

e valorizar a participação social e política, de forma direta e por meio das 

representações, o que é claramente objeto de interdição nas propostas do ESP, 

conforme pode ser constatado nas SD A(i)1, 12 e 17. 

 
A(i)1 - Art. 1.º - No exercício de suas funções, o professor: III - não fará 
propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará seus alunos a 
participar de manifestações, atos públicos e passeatas. (BRASIL, PL 867, 
2015) 
 
B(i)12 - Em matéria de educação religiosa e moral, vale o princípio: meus 
filhos, minhas regras. (NAGIB, 2016) 
 
B(i)17 - Se a lei for aprovada pelo Parlamento brasileiro, a doutrinação política 
e ideológica em sala de aula e a usurpação do direito dos pais a que seus 
filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias 
convicções estarão com os dias contados. (MARCHIOLI, 2015)  
 
 

Outro princípio ameaçado, apontado por Freitas (2016, p. 103), é o da 

gestão democrática, pela estigmatização dos profissionais e a criação de um aparato 

repressor e de controle, com punições sobre a prática pedagógica, em favor de uma 
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supremacia da figura de autoridade familiar. Além disso, ela destaca ausência da 

participação, especialmente dos jovens, na elaboração das propostas do movimento, 

cujas alegações de “proteção dos direitos” surge da cabeça do fundador, Miguel 

Nagib, a partir de seu descontentamento com a atitude de um professor da escola 

particular de sua filha. A participação dos jovens se deu mais pelas reações contrárias 

do que pelo convite para formulação dos argumentos centrais do programa do ESP. 

Gadotti (2016. p. 149-160) faz considerações sobre a distinção entre uma 

escola cidadã e aquela apregoada pelo ESP. Ele ressalta o fato de que viver é tomar 

partido e que o verdadeiro cidadão é sempre partidário, o contrário significa 

indiferença, parasitismo, covardia e morte. Numa postura contundente e crítica ao 

movimento, ele alega que seus defensores querem uma escola para formar delatores 

e capaz de criar uma massa de indivíduos que aceita pacientemente as políticas 

antissociais de um governo golpista. Com base numa cultura individualista, e até 

mesmo fascista, com relação aos mais pobres, a escola proposta pelo ESP é o oposto 

de uma escola cidadã e conduzirá à manutenção objetiva da opressão, da divisão 

calculada do povo para a manipulação. Segundo ele, na falta de argumentação, o que 

se observa nos argumentos do ESP é a ofensa, o preconceito, o ódio, a discriminação 

e a intolerância, efeitos de sentido que podem ser depreendidos das seguintes SD: 

A(i)16 - Conde Gramsci, o vampiro que vampiriza a educação brasileira com 
a ajuda de Paulo Nosferatu Freire, pode estar com seus dias contados. 
(NAGIB apud PENNA, 2017, p. 43) 

 
B(i)2 - Art. 4.º - No exercício de suas funções, o professor: 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. (BRASIL, PL 867, 2015)   
 
B(i)3 - Há uma infinidade de pessoas que são mal preparadas e que cujos 
valores – eu nem entro no mérito se são bons ou ruins – mas que não 
coincidem com os valores da família. (NAGIB apud PENNA, 2017)  
 
B(i)5 - Por que a lei é necessária? Para coibir a doutrinação e a propaganda 
política e ideológica em sala de aula e a usurpação do direito dos pais dos 
alunos sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos. (SILVA, 2011) 
 
B(i)8 - Há uma histórica influência da Igreja Católica, hostil ao individualismo 
empreendedor. Já os professores são formados em Universidades onde a 
opinião reinante sempre privilegiou o socialismo. (SILVA, 2011) 
 

B(i)11 - A coloração marxista de nosso ensino hoje está infiltrada em todas 
as disciplinas. (SILVA, 2011) 
 
B(i)12 - Em matéria de educação religiosa e moral, vale o princípio: meus 
filhos, minhas regras. (NAGIB, 2016) 
 



101 

 

B(i)16 - Se a lei for aprovada pelo Parlamento brasileiro, a doutrinação política 
e ideológica em sala de aula e a usurpação do direito dos pais a que seus 
filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias 
convicções estarão com os dias contados. (MARCHIOLI, 2015)  
 
 

Girotto (2016, p. 69-76) ressalta que os vários projetos apresentados sob a 

égide do ESP contribuem para a discussão sobre o sentido da educação nas escolas 

brasileiras, de modo que seja retomada a premissa central do papel da escola, que é 

a relação intrínseca entre projeto de educação e projeto de sociedade. Aqui 

acrescentaríamos: a materialidade própria desse AIE no complexo jogo de 

reprodução/conservação/transformação das relações de produção da atual forma de 

produção capitalista.  

Girotto (2016) expõe como a ideia de neutralidade perpassa a lógica 

discursiva de todos os projetos. Uma mesma lógica que tem se fortalecido nas últimas 

décadas e procura interditar os dizeres de professores e alunos em favor do trabalho 

neutro sobre conteúdos, habilidades e competências igualmente neutras. Segundo 

ele, rapidamente,  a leitura dos projetos deixa transparecer a proposta de uma 

educação de pensamento único, fundamentada numa racionalidade técnica e 

gerencial, que, com ou sem a aprovação do Legislativo, vem sendo ampla e 

intensamente implementada no Brasil. Exemplo flagrante disso são as reformas 

implementadas pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, em 2008 e 2010, 

que implantou uma insidiosa política de bonificação salarial para os professores, em 

função do desempenho dos alunos em avaliações padronizadas, enquanto, de outro 

lado, precariza as condições de trabalho com a “estraficação” dos docentes em 

categorias, ampla contratação de professores por tempo determinado, sem concurso 

público e com períodos de quarentena20 para que esse mesmo profissional possa ser 

contratado, desvalorização do salário base, superlotação das salas da aula etc.   

Girotto (2016) destaca a semelhança entre os argumentos dos defensores 

de reformas como as que foram implantadas em São Paulo e a lógica da proposta do 

ESP. De modo que, ocultando-se sob o mito e a naturalização de uma racionalidade 

técnica e pragmática, materializa-se uma determinada prática de processos gerenciais 

importados da “fábrica” para a escola e que conta com amplo apoio do empresariado 

                                                 
20 A Lei Complementar n.º 33 de 19 de dezembro de 2017 reduziu de 200 para 40 dias o intervalo de 
tempo que deve haver entre o fim de um contrato e o início de outro para professores categoria “O”. 
Estes últimos não têm os mesmos direitos que os professores efetivos ou categoria F, como bonificação 
natalina e plano de saúde. Geralmente pegam aulas de professores que estão afastados que, quando 
retomam as atividades, deixam desempregados profissionais categoria O. 
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quando alude a conceitos como empregabilidade, competitividade,  mérito, mercado 

de trabalho, constatáveis, por exemplo na seguintes SD: 

 
A(i)9 - O que uma honesta formação para a cidadania deveria propor, deveria 
ser muito mais positivo. Valorizar a responsabilidade individual, estimular o 
espírito empreendedor, a inventividade, a inovação, o assumir riscos, ter 
objetivos autônomos, providenciar o próprio futuro. Saber confiar em si 
mesmo para assim construir uma sociedade de confiança. (GORDON, 2014) 
 
A(i)15 - O problema da universidade pública é justamente a falta de 
meritocracia e de princípios liberais. (HENRIQUE, 2012) 
 

  
Nessa lógica, o indivíduo e suas práticas cotidianas são menosprezadas, 

seus valores, sonhos e perspectivas são subestimados, e todos são transformados 

em dados estatísticos que alimentam relatórios e pesquisas que pouco ou nada dizem 

sobre a escola real. No entanto, é com base em tais dados que se busca definir quem 

é competente, quais escolas serão fechadas e quais profissionais serão demitidos ou 

presos. Então, a “neutralidade” proposta pelo ESP tem uma clara função estratégica 

de dissimular ou ocultar o controle que já vem acontecendo e que irá se aprofundar 

com a aprovação dos projetos propostos por seus defensores. 

Para Vasconcelos (2016, p. 77-82), a escola do século XXI representa uma 

duplicidade em que igualdade e hierarquia, controle e liberdade, direito ao 

conhecimento e obediência disciplinada, bem como a emancipação circunscrita pelo 

autoritarismo, configuram a herança que a educação atual recebeu do período colonial 

escravocrata. De um lado, a lei garante o direito de todos à educação e ao 

conhecimento por meio da escola; de outro, a perenidade de um estado de exceção 

ao qual nos habituamos a chamar de “crise política”. Mas, já muito cedo, as camadas 

média e alta retiraram seus filhos desse universo incômodo e os preservaram em 

escolas particulares que os educam de acordo com as conveniências das classes. A 

autora ressalta o caráter paradoxal da escola pública brasileira que, ao ser 

abandonada pelas elites, acabou tornando-se um espaço de experimentação de 

liberdades, muitas vezes entendida como descontrole e indisciplina e que causa 

incômodo – até mesmo revolta – em pessoas como os defensores do ESP.   Ela vê 

esse movimento no contexto geral da tentativa da “nova direita” brasileira de reforçar 

o controle sobre o potencial espaço de liberdade que se constituiu a escola pública. 

Por isso, a neutralidade é tomada como sinônimo de enquadramento do professor aos 

pensamentos e crenças dos pais de alunos, algo que, na prática é impossível, mas, 
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que tem como efeito a supressão da diversidade e do poder emancipador da educação 

em favor de uma homogeneidade ideológica e étnica, características de algumas 

escolas particulares. 

No contraste entre os efeitos de sentido dos dizeres do ESP e aqueles que 

podemos associar às SD Externas Divergentes, é ainda mais notável o enviesamento 

ideológico em favor da autoridade/determinação em detrimento do diálogo/autonomia, 

de modo que as alegações acerca da “defesa dos direitos” (exemplo B(i)5) 

constituírem um “etinema” característico da PS(i). 

Será recorrendo ao “pesadume” e “hermetismo” (HAROCHE, 1992, p. 87) 

do sistema jurídico que a neutralidade do ESP procurará se impor, num movimento 

discursivo que, ao mesmo tempo, dissimula e assume suas filiações e seus 

compromissos com o establishment.  

 

4. 2.  Nuances de algumas contradições 

 

Nesta seção, ressaltaremos algumas outras contradições que ensejam 

muitas perguntas, quando seus argumentos são tomados do ponto de vista da AD. O 

intuito não é, necessariamente, responder às questões ensejadas, mas, através delas, 

expor os furos, os equívocos, os deslizamentos de sentidos, a não univocidade 

dissimuladas, esquecida ou apagada nos dizeres característicos do ESP. A 

demonstração dessas contradições, que ficam mais evidentes quando diante de 

determinadas interrogações, deixam perceber muitas das características das relações 

interdiscursivas e filiações ideológicas  dos enunciados e respectivos dizeres típicos 

do movimento.  

 

4. 2. 1. Simplificações, apagamentos e deslizamentos de sentido relacionados 

ao marxismo 

 

Uma das contradições, mencionadas anteriormente e que merece ser 

resgatada aqui pelo lugar que ocupa entre os argumentos mais repetidos pelos 

defensores do ESP, está relacionada à defesa de que o marxismo é algo pernicioso, 

como indicado nas SD A(i)10, 14; B(i)6, 7 e 11: 
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A(i)10 - Para eles, aquelas disciplinas servem tão somente como meios para 
a doutrinação de crianças e jovens no discurso comunista (em versão 
gramsciana) da luta de classes. (GORDON, 2014 (grifo nosso)) 
 
A(i)14 - No Brasil, hoje, as noções transmitidas de política e cidadania estão 
flagrantemente contaminadas de conceitos marxistas, particularmente no 
ensino de nível médio. O que se ensina nas aulas de História, Sociologia, 
Geografia, e mesmo em Literatura ou Filosofia, não passa de doutrinação. 
(NAGIB, 2015 (grifo nosso)) 
 
B(i)6 - No nível superior vão deparar-se igualmente com professores 
assumida ou sutilmente tendenciosos à esquerda. (SILVA, 2011 (grifo nosso)) 
 
B(i)7 - A ideologia marxista é hoje tão difusa, tão generalizada e consensual 
em nosso meio educacional, que passa despercebida como sendo apenas 
uma determinada interpretação da realidade. (SILVA, 2011 (grifo nosso)) 
 
B(i)11 - A coloração marxista de nosso ensino hoje está infiltrada em todas 
as disciplinas. (SILVA, 2011 (grifo nosso)) 
 
 

Com uma dissimulação, apagamento ou esquecimento característico, os 

efeitos de sentido associados aos termos “comunismo”, “marxismo”, “socialismo” e 

“esquerda” dão a entender que todos significam “a mesma coisa”, que com a mesma 

intensidade e de modo igualmente pernicioso, são fonte de doutrinação nas escolas. 

Ao mesmo tempo, podemos depreender dessas SD um exemplo do que diz Pêcheux: 

 
Não se trata de pretender aqui que todo discurso seria como um aerólito 
miraculoso, independente de redes de memória e dos trajetos sociais nos 
quais ele irrompe, mas de sublinhar que, só por sua existência, todo discurso 
marca a possibilidade de uma desestruturação-reestruturação dessas redes 
e trajetos. Todo discurso é o índice potencial de uma agitação nas filiações 
sócio-históricas de identificação, na medida em que se constitui ao mesmo 
tempo um efeito dessas filiações e um trabalho (mais ou menos consciente, 
deliberado, construído ou não, mas de todo modo atravessado pelas 
determinações inconscientes) de deslocamento no seu espaço. (PÊCHEUX, 
1990 [1983], p. 56) 
 

 
De tal modo que esses dizeres são, eles mesmos, uma interpretação, um 

gesto de leitura que “atualiza” uma memória discursiva, deslizando sentidos e 

inscrevendo-os em uma determinada formação discursiva e ideológica, e que, ao se 

materializar pela e na língua, expõe-se à possibilidade de uma desestruturação-

reestruturação, não só dos sentidos, mas também das redes e trajetos que os 

sustentam. Ao lhes dirigirmos perguntas, tais como: O que é marxismo?, O que é 

comunismo?, O que é socialismo e O que é esquerda?, trazemos à tona tanto a 

porosidade dos efeitos de sentidos que se pretende construir quanto os traços dos 

processos de identificação da forma-sujeito, que se manifesta numa posição-sujeito e 
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se inscreve em um conjunto de filiações discursivas e ideológicas ligadas ao 

capitalismo e “à direita”.   

Considerando que a AD guarda uma relação de entremeio com o 

marxismo, Orlandi afirma: 

 
Quando se diz que a análise de discurso produz pressupõe o corte 
epistemológico produzido pela linguística, marxismo, psicanálise, não se está 
“aplicando” estas à análise de discurso. Exploramos uma relação 
contraditória entre elas e com elas. Como sempre, estabelecemos uma 
relação de entremeio. (ORLANDI, 2016, p. 84) 
 
 

Essas constatações nos remetem a duas considerações sobre o 

“marxismo”, que são dissimuladas ou apagadas nos dizeres do ESP. Uma delas tem 

a ver com a gama gigantesca de sentidos que esse termo engendra, sentidos 

produzidos e revisitados, estruturados e desestruturados, efeitos de sentido que 

deslizam pela história e que se associam a outros termos e expressões, como, por 

exemplo, “materialismo histórico”, “materialismo dialético”, “luta de classes”, “modo de 

produção”, “mais-valia” e  “exploração capitalista”.  A segunda consideração tem a ver 

com as contribuições e influência que o conjunto de concepções elaboradas por Karl 

Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), agrupadas geralmente sob a 

denominação “marxismo”, trouxe para a filosofia, ciências sociais e política ocidental. 

Contribuições estas que são subestimadas pelo ESP nos efeitos de sentido de seus 

dizeres, através, inclusive, de simplificações, generalização e apagamento ou 

dissimulações da História.  

Sobre o marxismo, Mandel (1983) afirma: 

 
A situação do marxismo no mundo contemporâneo é marcada por um 
estranho paradoxo. A influência do pensamento de Karl Marx sobre a 
realidade social atual parece mais forte que nunca. Nunca se consagrou 
tantos colóquios, congressos acadêmicos, livros, artigos de revistas e jornais 
por ocasião do centenário de sua morte [...]. Nunca tantos chefes de Estado 
e de governo, de partidos de massa por esse mundo a fora, pretenderam se 
inspirar na sua obra. Mas, ao mesmo tempo, nunca se discursou tanto sobre 
a “crise do marxismo”, ou seja, sobre seu “declínio irreversível” e sobre sua 
“morte” [...] Por um lado, possui um aspecto rigorosamente científico, 
respeitando todas as leis inerentes a esse tipo de pesquisa. [...] Por outro 
lado, o marxismo tem uma dimensão emancipadora não menos rigorosa e 
exigente.  
 
 

Essa contradição, revelada na confrontação dos argumentos do ESP com 

os sentidos historicamente associados ao marxismo, põe a mostra não apenas os 

esquecimentos n.º 1 e 2,  constitutivos da forma-sujeito do discurso (PÊCHEUX, 2014 



106 

 

[1975], p. 147), mas a inscrição mesma dos efeitos de sentido nas condições de 

produção que constituem a realidade na qual eles são produzidos. Como diz Pêcheux:  

 
[...] o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc., 
não existe em si mesmo [...] mas, ao contrário, é determinado pelas posições 
ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico no qual as 
palavras, expressões e proposições são produzidas. [...] mudam de sentido 
segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam, o que quer 
dizer que elas adquirem o seu sentido em referência a essas posições, isto 
é, em referência às formações ideológicas  nas quais essas posições se 
inscrevem. (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 146-147) 

 

De tal modo que, em qualquer análise que se pretenda minimamente séria, 

sobretudo quando se tratar de um estudioso da AD, não é recomendável subestimar 

as contribuições do marxismo, tendo em vista o papel que essa “teoria filosófica” ou 

esse “conjunto de teorias filosóficas” desempenhou e desempenha, tanto na 

constituição quanto na práxis das ciências e do próprio fazer histórico dos últimos 

séculos. O que seria uma educação sem a influência e contribuições do “marxismo”? 

Por que o marxismo é pernicioso para a educação? Que outras influências ocupariam 

seu lugar? Seria a religião? Seriam as concepções da direita conservadora travestidas 

de neutralidade? Pois a educação, seja ela concebida do ponto de vista formal – 

aquela que acontece nas escolas, ou informal – aquela que acontece principalmente 

no ambiente familiar, não existe para além da História e da sociedade, e é marcada 

pela dinâmica da luta de classes característica do momento histórico e do país em 

que estamos vivendo. 

 
 

4. 2. 2. O marxismo domina a educação e as escolas brasileiras? 
 

 
Outro dado que se pode depreender das SD elencadas na seção anterior 

é a afirmação de que o marxismo predomina na educação e nas escolas brasileiras, 

o que enseja alguns questionamentos: quais as pesquisas que embasam tal 

afirmação? O que significa “a coloração marxista de nosso ensino hoje” [B(i)11]? 

Quem seriam os professores assumida ou sutilmente tendenciosos à esquerda [Bi)6]? 

Importantes apagamentos são produzidos nos dizeres do ESP sobre esse 

assunto, grande parte deles estão relacionados às condições de trabalho e a 

infraestrutura educacional brasileira. Uma característica importante dessa realidade é 

a abertura para educação privada, que, notadamente, é avessa ao fim da propriedade 
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privada e a praticamente tudo que defende o que costumamos denominar “marxismo”. 

Isso fica perceptível, por exemplo,  no crescimento notável que as instituições de 

ensino privado de nível superior tiveram nos últimos anos. De acordo com a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) (2014), 75,4% dos estudantes de ensino 

superior estão em instituições privadas e 24,6% em instituições públicas, o que 

significa que 6 em cada 8 estudantes de nível superior estudam em cursos privados.  

Já os dados do Censo Escolar, realizado em 2016, pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), as matrículas na rede privada dos 

primeiros anos do Ensino Fundamental cresceram 39,4% e 15, 3% nas séries finais, 

e 4,5% no ensino médio nos últimos oito anos. Isto é, o crescimento da rede privada 

é inegável, mesmo em tempos de “crise” econômica. 

Outro dado revelador é a violência contra professores nas escolas 

brasileiras. De acordo com a OCDE (2014), entre 34 países pesquisados, o Brasil 

ocupa a primeira posição no tocante a esse tipo de violência. Segundo Fernandes 

(2014), apenas 1 em cada 10 professores considera que sua profissão é valorizada e 

que, embora gostem da profissão, não a veem como administrativa e socialmente 

tendo o valor que deveria ter. 

Dados do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São 

Paulo (APEOESP) revelam que 61% dos profissionais e 72% dos estudantes 

percebem a escola como um ambiente violento; 87% da população considera que 

aumentou a violência nas escolas. Ainda de acordo com o sindicato, até setembro de 

2017, vinte e sete mil professores haviam se afastado, só no estado de São Paulo, 

por motivos de saúde e 36% dos afastamentos estão relacionados a transtornos 

mentais ligados ao estresse, em função da carga excessiva de trabalho e da 

indisciplina dos alunos.  

Conforme indica o INEP (2004): 

 
A maioria das pessoas reconhece esse fato [importância do professor]. 
Infelizmente esse reconhecimento não se traduz nas condições de trabalho 
satisfatórias e na melhor remuneração desses profissionais. [...] Entre os 
fatores determinantes para o bom desempenho da função docente, podemos 
destacar a infraestrutura física e os recursos pedagógicos disponíveis nas 
escolas, o tipo de gestão escolar, o projeto pedagógico, etc. (INEP, 2004, p. 
41) 
 

Assim, nos apagamentos que realiza, ao subestimar ou silenciar essa 

dimensão da atuação docente, com afirmações demasiado genéricas ou 

simplificadoras sobre a realidade das escolas e dos professores, os dizeres do ESP 
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revelam aquilo que Pêcheux (2014 [1975], p. 172) chama de “vaguidade na qual se 

perde a referência materialista às relações de produção e ao modo de produção que 

as implica”.  

 

4. 2. 3. A escola e a política 

 

Outro aspecto que julgamos importante destacar novamente, no ínterim de 

nossas reflexões, é o alijamento das questões “políticas” do cenário das escolas, 

especialmente das escolas públicas, como podemos constatar, por exemplo, nas 

seguintes SD: 

 
A(i)1 - Art. 1.º - No exercício de suas funções, o professor: III - não fará 
propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará seus alunos a 
participar de manifestações, atos públicos e passeatas. (BRASIL, PL 867, 
2015) 
 
A(i)2 - 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. (BRASIL, PL 867, 2015) 
 
A(i)13 - Por que a lei é necessária? [...] O uso político do sistema de ensino 
prejudica a educação e ameaça a democracia, já que desequilibra o jogo 
político em favor de um dos competidores. (NAGIB, 2015) 
 
B(i)1 - Art. 2.º - A Educação Nacional atenderá os seguintes princípios: I - 
neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. (BRASIL, PL 867, 
2015) 
 
B(i)2 - Art. 4.º - No exercício de suas funções, o professor: 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. (BRASIL, PL 867, 2015)   
 
B(i)15 - Uma leitura direta de Aristóteles, acessível mesmo a não iniciados, 
poderia ser a melhor solução, enquanto não se encontre um texto isento. 
(SILVA, 2011) 
 
C(i)4 - Indiferente às decisões soberanas do Congresso Nacional e da imensa 
maioria das Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores – que se 
negaram a incluir a ideologia de gênero nos seus respectivos planos de 
educação –, a burocracia do ensino continua utilizando a máquina do Estado 
para promover suas próprias convicções, induzindo professores desavisados 
a violar o direito dos pais dos alunos sobre a educação moral dos seus filhos. 
(NAGIB, 2015) 
 
 

Essa tentativa de separação entre educação e política, do mesmo modo 

que o “silenciamento” histórico-científico efetuado pelos dizeres do ESP sobre os 

sentidos de “marxismo” e sobre a realidade das escolas brasileiras, também é 
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reveladora dos vínculos político-ideológicos que expressam uma supremacia da 

conservação/reprodução sobre a transformação, isto é, a conservação/reprodução do 

domínio de uma classe sobre a outra que ocorre através e nos AIE.  

Com Pêcheux (2014 [1975]) defendemos que não há prática de um sujeito, 

mas apenas sujeitos de diferentes práticas, pois o indivíduo é constituído em sujeito 

pela interpelação ideológica própria da realidade em que vive. Os processos de 

idendificação/desidentificação, que constituem a forma-sujeito e que incidem sobre 

uma posição-sujeito de um discurso, são devedores às condições sócio-históricas 

compreendidas em sua materialidade própria, entendida aqui no sentido que, baseada 

nos estudos de Pêcheux, lhe dá Orlandi:  

 
Nessa perspectiva discursiva [da AD], a materialidade é o que permite 
observar a relação do real com imaginário, ou seja, a ideologia que funciona 
pelo inconsciente”: a materialidade específica da ideologia é o discurso e a 
materialidade específica do discurso é língua. (ORLANDI, 2016, p. 72 
(acréscimo nosso)) 

 

Não é de admirar essa concentração de esforços do ESP sobre a educação 

e sobre a escola, tendo em vista a importância  que esse AIE tem no jogo político 

característico da história atual do Brasil, como indicado no Capítulo 3. Na crítica à 

politização dos professores e da prática pedagógica, o ESP revela contradições 

importantes nos efeitos de sentido de seus dizeres, contradições que são a marca do 

equívoco e dos deslizamentos, mas também da dissimulação e esquecimento, 

característicos da constituição de uma posição-sujeito a partir de uma formação 

ideológica e discursiva.  

Segundo Pêcheux: 

 
[...] as formas burguesas da política na prática pedagógica podem, em seu 
princípio, ser reconduzidas a duas formas polares (combinadas em 
alternância), de um lado, a do realismo metafísico (que faz passar por objeto 
de conhecimento puros efeitos ideológicos), e, de outro, a do empirismo 
lógico (que apresenta o objeto do conhecimento como uma comodidade, uma 
convenção arbitrária), de modo que, tanto em um caso como em outro, a 
transmissão-reprodução dos conhecimentos é identificada praticamente a 
uma inculcação. De onde a mistificação explicitamente “direitista”, cientificista 
[...] alternada, segundo as circunstâncias, com o obscurantismo e as 
tendências regressivas-liquidadoras, que apresentam, frequentemente, 
feições “esquerdistas”.(PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 204) 
 
 

 Não é outra coisa senão “mistificação direitista”, obscurantismo e 

adequação às circunstâncias de dominação dos processos de 

reprodução/conservação sobre os de transformação (de dominação de uma classe 



110 

 

sobre a outra) que encontramos por trás ou imbricados nos efeitos de sentido dos 

argumentos do ESP, quando defende a separação entre educação e política. Ao fazer 

uso reiterado de expressões, como: “doutrinação ideológica”, “ideologia de gênero” e 

“neutralidade político-ideológica”, o que se pode observar é, de um lado, a defesa de 

velhas estruturas de dominação política, econômica, social e cultural; de outro, a 

tentativa de dissimular essa dominação.  

É importante observar aqui, como o faz Pêcheux (2014 [1975], que 

desenvolvimento científico e formação científica não se confunde com inculcação 

ideológica, do mesmo modo que não se confundem o nocional-ideológico e o 

científico-conceitual ou a necessidade cega com a necessidade pensada, bem como 

o fato de que essa distinção não é puramente científica, ela é também político-

ideológica e reverbera, inclusive, nas concepções pedagógicas que são adotadas nas 

escolas (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 204).  A inculcação ideológica pretendida pelo 

ESP como matriz de referência para as escolas, especialmente as públicas, em todo 

território nacional, se revela não só pelo realismo metafísico e suas filiações com o 

judaico-cristianismo, mas também pelo positivismo e empirismo subjacentes às suas 

propostas, além da defesa, ora tácita ora implícita, de valores profundamente 

capitalistas como o individualismo e a meritocracia.   

Como afirma Pêcheux (2012 [1969], p. 197), “A crítica é fácil, mas a arte é 

difícil”. De acordo com ele, o termo “trabalhadores em ciências humanas”, entre os 

quais incluímos, de nossa parte, os professores, recobre três práticas distintas, ainda 

que possam coexistir no mesmo profissional: a prática da produção dos 

conhecimentos (pesquisa), a prática da aplicação e a prática pedagógica. Nesse 

sentido, consideramos que a aplicação das propostas expressas nos dizeres do ESP, 

em especial no alijamento da política da educação, significa a realização daquilo que 

Herbert (2012 [1966]) chama de aplicação de uma técnica a uma ideologia das 

relações sociais, visando atender a uma demanda social e política, associada a uma 

adaptação ou readaptação das relações sociais à prática social global, tida, na 

formação ideológica respectiva, como invariante e como melhor caminho para a 

educação.  

As formações discursivas e ideológicas que servem de matéria-prima para 

a constituição dos sentidos dos dizeres do ESP impedem ou dificultam a 

desidentificação, na apropriação subjetiva do conhecimento, através do interdito à 

crítica social e política, à liberdade de cátedra, à abordagens dialéticas e libertárias, 
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pois investem justamente no seu oposto, isto é, em processos de identificação que 

significam a perpetuação de uma forma-sujeito determinada através e no AIE 

conhecido como escola. 

Segundo Pêcheux: 

 
[...] estamos diante de uma das causas da “desigualdade frente a escola”, 
desigualdade que não é, em absoluto, uma fatalidade biopsicológica, nem 
mesmo um fenômeno sociológico: ela traduz, na verdade, o efeito da luta 
ideológica das classes sobre o terreno da apropriação social dos 
conhecimentos, em seu vínculo com a apropriação subjetiva desses 
conhecimentos. Essa luta se traduz, no ensino, pela luta sobre o “modo de 
apresentação de uma questão”, a “ordem das questões”, etc., em função dos 
efeitos ideológico-discursivos que esta ou aquela apresentação supõe e 
reativa. (PÊCHEUX, 2014 [1975], p. 208) 
 
 

Essa desigualdade se expressa, por exemplo, do ponto de vista de sua 

exterioridade, na existência de um sistema de ensino segmentado, em que há uma 

escola para ricos e outra para os pobres. Esta última aparece nos dizeres do ESP 

como um objeto privilegiado de “doutrinação ideológica” e sobre a qual deve cair com 

toda força o peso da lei. Há, nos efeitos de sentido constitutivos desses dizeres, uma 

condescendência impressionante com as escolas confessionais e com aquelas que já 

promovem, há muito tempo, um tipo de “doutrinação”, como é o caso de muitas 

escolas privadas e das escolas militares, mas que não são objeto de crítica do ESP 

porque tal doutrinação segue as mesmas relações de filiações discursivas e 

ideológicas de seus dizeres: fidelidade à conservação/reprodução sobre a 

transformação das relações de produção próprias do modo de produção capitalista 

atual. 

Do ponto de vista do ambiente interno das escolas, que não se separa nem 

se distingue tanto assim do espaço externo, pois se imbricam um no outro, a 

desigualdade se expressa, por exemplo,  na manutenção de antigas e tradicionais 

formas de discriminação. Racismo, machismo e homofobia permanecem nas escolas 

como uma marca tácita da relação entre o ambiente interno e externo, do mesmo 

modo que, nos dizeres do ESP, especialmente em seus apagamentos, silenciamentos 

e dissimulação, denotam os traços constitutivos de uma formação discursiva e 

ideológica ligada á religião e aos interesses de uma elite conservadora e hostil a 

qualquer possibilidade de libertação dos dominados de seu domínio político, 

ideológico e cultural. 
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 Em suas filiações discursivas e ideológicas relativas a esse tema, o ESP 

expressa um exemplo curioso da relação entre o “dito” e o “não-dito”, entre um “dito” 

que obscurece e silencia e um “não-dito” que revela e esclarece a verdadeira inscrição 

desses dizeres no todo complexo com dominante das formações ideológicas próprias 

de nosso tempo e de nosso país. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em um de seus últimos textos Pêcheux destaca que a AD: 

 
Supõe somente que, através das descrições regulares de montagens 
discursivas, se possa detectar os momentos de interpretações enquanto atos 
que surgem como tomada de posição, reconhecidas como tais, isto é, com 
efeitos de identificação assumidos e não negados. (PÊCHEUX, 1990 [1983], 
p. 57) 
 
 

O esforço de análise empreendido neste trabalho foi nessa direção, cujo 

objetivo foi identificar os discursos que sustentam o movimento ESP, a fim de 

compreender as relações interdiscursivas políticas e ideológicas em alguns dos 

principais dizeres a ele relacionados. A fim de atingir tal objetivo, analisamos a 

denominação do movimento como nome próprio e determinados enunciados, 

presentes tanto nos artigos do PL quando em dizeres a favor ao movimento, 

relacionando-os aos pré-construídos e aos atravessamentos de caráter político e 

ideológico, buscando situar diacrônica e sincronicamente os efeitos de sentido ali 

presentes. 

Tais efeitos de identificação, dos quais fala Pêcheux na citação acima, 

apesar de implicar em uma tomada de posição, em assumir, no fio do discurso, uma 

posição interpretativa, a partir de uma forma-sujeito determinada, nem sempre são 

evidentes por si só.  Muitas vezes é necessário “fazer os textos rangerem”, no sentido 

indicado por Possenti (2014, p. 396), num movimento de análise em que descrição e 

interpretação abrem-se uma para a outra, sem necessariamente se confundirem.  

Foi assim que encontramos as contradições e discrepâncias constitutivas 

da formação discursiva e dos dizeres do ESP.  Elas permitem, de um modo especial, 

ver com maior clareza as identificações, mesmo aquelas dissimuladas ou ocultadas 

pela interpelação ideológica e pelo equívoco próprio da língua. 

Uma dessas contradições está relacionada, por exemplo, à constituição do 

significante que nomeia o movimento: “Escola sem Partido”. Por que não “Escolas 

sem Partidos”?  

Pode-se rebater que, na constituição de nomes próprios, é natural que 

predomine o singular. Como já refletimos no Capítulo 2, sobre a questão do nome 

próprio, não vamos voltar a ela, apenas lembramos que existem nomes próprios, 

relativamente comuns, que são grafados no plural, como “Marcos”, “Nícolas”, “Carlos”, 
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“Tamires”, “Lucas” etc. De modo que a constituição de um nome não precisa, 

necessariamente, ser dada no singular. Ou seja, o singular do nome é, em grande 

parte, efeito de generalização, fruto da presença/ausência do interdiscurso e do 

impensado em nossos pensamentos. 

Esse efeito de generalização pelo “singular” que nega as “singularidades”, 

isto é, a “diversidade” das escolas e dos partidos, reflete uma necessidade e um 

“desejo” característico da formação ideológica, e sua respectiva formação discursiva, 

na qual se inscrevem os dizeres do ESP: a subordinação insidiosa e o controle 

exclusivo, de determinado partido/grupo/ideologia, sobre o AIE escola.  

Nas contradições inerentes ao nome do movimento é possível reconhecer 

a interpelação ideológica jurídico-política que apaga/dissimula a diversidade para um 

melhor controle dos processos. Como afirma Haroche (1992, p. 204), longe de ser 

neutro e saturado de sentido, o nome próprio padece de ambiguidades e contradições 

e está intrinsecamente ligado ao funcionamento jurídico e político da sociedade. 

Outra contradição igualmente reveladora, essa mais fácil de reconhecer, é 

aquela associada ao sentido de neutralidade, ao qual também já fizemos referência 

anteriormente, no Capítulo 3, mas que permite ainda algumas considerações de 

realce. 

Na firme defesa de uma educação marcada pela competitividade 

individualista, próprio da atual fase do capitalismo (consumo, volatilidade, virtualidade 

etc.) (cf. SD A(i)9 e 15), o discurso apregoa a existência de uma escola que mais 

adestra do que educa, numa espécie de reedição behaviorista. Por isso a 

preocupação em desconstruir ou denegrir teóricos, teorias e procedimentos didático-

pedagógicos que impliquem em maior liberdade de pensamento e crítica ao estado 

“comum” das coisas. Para interditar, disciplinar e controlar os dizeres, na conformação 

de uma pedagogia adestradora, apela-se para o formalismo jurídico (cf. A(i)1, 2, 3, 4 

e 5; B(i)1, 2, 3, 4 e 13; C(i)1), para a repressão institucional, à generalização do medo 

e da punição e ao incentivo à denúncia anônima e ameaças explícitas (cf. A(i)12 e 

17).   

Nessa defesa de neutralidade pedagógica também é possível encontrar o 

eco da “palavra divina” do judaico-cristianismo, o “Verbo que se Fez Carne”, e cuja 

evidência dogmática, para se constituir como evidência, requer o silêncio 

condescendente, a fé cega na autoridade jurídica, política e religiosa, a subserviência 

no dizer/fazer/viver de um discurso sobre outro. 
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Como afirma Haroche (1992, p. 76), a solução para as contradições está 

em distinguir, para poder opor, o comentário, a opinião, o ponto de vista próprio dos 

indivíduos e o “Verbo”, a “Letra”, marca da Escritura Divina. 
 

Há, assim, Letra e letras. A palavra de Deus, palavra da verdade, tal como 
ela se revela na “Letra Sagrada”, não poderia se reduzir e se confundir com 
o caráter superficial, formal, cambiante, dessas “palavras” que refletem a 
variabilidade humana. (HAROCHE 1992, p. 76) 
 

 
Reconhecemos no excerto acima a mesma preocupação com a 

“variabilidade” dos dizeres, presente do ESP. Uma escola plural, livre e crítica 

significará uma grande “variabilidade dos dizeres”, portanto, é preciso discipliná-la, 

interditá-la, conformá-la a um só Dizer que, por sua força interpeladora, é/será a 

presença de Deus na Terra. 

Não por acaso, conforme demonstra Ratier (2016, p. 34), o partido que 

mais tem apresentado os PL do ESP para serem votados em Assembleias 

Legislativas e Câmaras de Vereadores pelo Brasil afora é o Partido Social Cristão 

(PSC) e entre os seus ardorosos defensores e entusiastas estão muitos membros da 

Bancada Evangélica, no Congresso Nacional.  

Portanto, as vinculações e reminiscências religiosas [A(i)11] não se dão 

apenas pelo protagonismo de políticos religiosos que participam e assumem uma 

posição-sujeito no discurso em favor do movimento, mas no próprio sentido que se 

quer dar à escola, com movimentos enunciativos que aproximam o ensino das escolas 

públicas, ora à catequese (escola dominical), ora a um 

treino/adestramento/condicionamento para a grande competição que é a vida de um 

profissional liberal no mundo capitalista. 

Nos sentidos constituídos e suas respectivas contradições, os dizeres do 

ESP revelam suas filiações ideológicas e discursivas, com conotação notadamente 

conservadora e de direita, que dialoga com um recrudescimento conservador, 

principalmente na política, no Brasil atual, especialmente quando suas propostas são 

expressas em enunciados do tipo: “os professores de escola pública doutrinam 

ideologicamente os alunos”; “discutir questão de gênero na escola é uma distorção de 

esquerda que ameaça a sociedade e está ligada à pedofilia”; “é possível e necessária 

neutralidade político-ideológica na pratica pedagógica”. Tais enunciados, mais pelo 

que não dizem do que pelo que dizem, sintetizam grande parte do projeto de educação 
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e, em certa medida, de sociedade que está imbricado na formação ideológica em que 

ele se origina e que o mantém.  

A adoção de uma tal proposta ou o fortalecimento dos sentidos e práticas 

_  e práticas de sentidos _ a ela relacionados significam a dissimulação perniciosa das 

condições de trabalho do professor e o silenciamento quanto às responsabilidades 

institucionais no tocante ao sucateamento e precarização das escolas públicas, . o 

quanto os atos de corrupção dos governantes incide sobre os cortes de verba para a 

educação, por exemplo. O ESP, nesse sentido, significa o não enfrentamento das 

questões que realmente tocam as escolas, em especial as públicas, e dos pontos de 

estrangulamento que provocam índices tão pífios quanto aos resultados efetivos do 

processo escolar e tão exorbitantes quando se trata da privatização do ensino e do 

lucro de instituições privadas com a educação. 

As constatações e reflexões aqui empreendidas corroboram a hipótese de 

nossa pesquisa relativa aos atravessamentos ideológicos do movimento, segundo a 

qual o movimento ESP inscreve-se no jogo político-ideológico do Brasil atual, marcado 

por um recrudescimento conservador que se materializa nas performances 

discursivas características do movimento.  Mas limita-se ao campo de estudo da AD 

e, mesmo dentro dele, não foi capaz de trazer à tona, e nem poderia, todas as nuances 

relativas à constituição e fortalecimento do ESP. Talvez, tenha-nos faltado um pouco 

de proatividade no tocante a caminhos a serem seguidos pelos profissionais da 

educação, como a indicação de possíveis formas de transposição do nocional-

ideológico para o conceitual-científico. Mas, desde o início, o objetivo de nosso 

trabalho era refletir sobre os sentidos, constatar equívocos, desvendar encobrimentos, 

pôr a mostra o “não-dito” velado por um “dito” que dissimula e obscurece, no seu 

deslizamento e deriva  constitutivos.  

Cabe a outros pesquisadores, em especial aqueles ligados às políticas 

educacionais, dar continuidade à reflexão aqui iniciada, para promover, dialeticamente 

as concepções e práticas pedagógicas, a fim de contribuir para que a relação entre 

política e educação seja menos dissimulada e sirva, não para a manutenção dos 

privilégios e da dominação de uma classe sobre outra, mas para que encontremos os 

modos de uma práxis efetivamente revolucionária e libertadora.  
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