


Ementa: Institui o “Programa Escola sem Partido”.

Art.1º. Esta Lei institui, com fundamento nos artigos 23, 

inciso I, e 24, inciso IX, e § 1º, da Constituição Federal, o 

“Programa Escola sem Partido”, aplicável aos sistemas de 

ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios.



CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das

instituições democráticas e conservar o patrimônio

público;



● Dignidade da pessoa humana

CF, art. 1º, III

● Neutralidade política e ideológica do Estado

● Laicidade do Estado
CF, art. 19

● Liberdade de consciência e de crença
CF, art. 5º, VI e VIII

● Liberdade de aprender e de ensinar
CF, art. 206, II

● Pluralismo de ideias 
CF, art. 206, III

CF, arts. 1º, V; 5º, caput; 17, 

caput; 34, VII, 'a', e 37, caput



● Para que o direito dos pais dos alunos sobre 

a educação religiosa e moral dos seus filhos 

seja respeitado

CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS

Artigo 12. Liberdade de consciência e de religião

4. Os pais, e quando for o caso os tutores, têm direito a que seus

filhos ou pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja acorde

com suas próprias convicções.



CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre:

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, 

pesquisa, desenvolvimento e inovação;

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da 

União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.



Ementa do PL 867/2015

Inclui, entre as diretrizes e bases da educação nacional, 

o "Programa Escola sem Partido"



Art. 2º. A educação nacional atenderá aos seguintes princípios:

I – dignidade da pessoa humana;

II – neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado;

III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;

IV – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, 

a arte e o saber;

V – liberdade de consciência e de crença;

VI – proteção integral da criança e do adolescente;

VII – direito do estudante de ser informado sobre os próprios direitos, 

visando ao exercício da cidadania;

VIII – direito dos pais sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos, 

assegurado pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos.



Art. 3º. O Poder Público não se imiscuirá no processo de 

amadurecimento sexual dos alunos nem permitirá 

qualquer forma de dogmatismo ou proselitismo na 

abordagem das questões de gênero.









Artigo 3º do PL 867/2015: É inconstitucional porque viola a

liberdade de aprender do estudante.

Art. 3º. São vedadas, em sala de aula, a prática de doutrinação 

política e ideológica bem como a veiculação de conteúdos ou a 

realização de atividades que possam estar em conflito com as 

convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos 

estudantes.



Art. 4º. É vedado o uso de técnicas de manipulação 

psicológica destinadas a obter a adesão dos alunos a 

determinada causa. 



Art. 5º. 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;

II – não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas 

convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas;

III – não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará seus alunos 

a participar de manifestações, atos públicos e passeatas;

IV – ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos 

alunos, de forma justa, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas 

concorrentes a respeito da matéria;

V – respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam a educação 

religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções;

VI – não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados 

pela ação de estudantes ou terceiros, dentro da sala de aula.



Art. 6º. 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.

Parágrafo único. Nas instituições de educação infantil, os cartazes 

referidos no parágrafo antecedente serão afixados somente nas salas 

dos professores.



Art. 7º. As escolas particulares que atendem a orientação confessional e 

ideologia específicas poderão veicular e promover os conteúdos de cunho 

religioso, moral e ideológico autorizados contratualmente pelos pais ou 

responsáveis pelos estudantes.

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, as escolas 

deverão apresentar e entregar aos pais ou responsáveis pelos estudantes 

material informativo que possibilite o pleno conhecimento dos temas 

ministrados e dos enfoques adotados.



Art. 8º. Os alunos matriculados no ensino fundamental e no ensino 

médio serão informados e educados sobre o conteúdo desta Lei.

Art. 9º. O ministério e as secretarias de educação contarão com um 

canal de comunicação destinado ao recebimento de reclamações 

relacionadas ao descumprimento desta Lei, assegurado o anonimato.

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.



Art. 10º. O disposto nesta Lei aplica-se, no que couber:

I – às políticas e planos educacionais;

II – aos conteúdos curriculares;

III – aos projetos pedagógicos das escolas;

IV – aos materiais didáticos e paradidáticos;

V – às avaliações para o ingresso no ensino superior;

VI – às provas de concurso para o ingresso na carreira docente;

VII – às instituições de ensino superior, respeitado o disposto no art. 207 

da Constituição Federal.



Art. 11. 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.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor após decorridos 2 (dois) 

anos da data de sua publicação oficial.



Por que a lei é necessária?



● Para romper o círculo vicioso da 

doutrinação





Escola em Belo Horizonte





● Para fazer com que a Constituição 

Federal seja respeitada dentro das 

escolas 



● Para prevenir a violação dos direitos 

da criança e do adolescente

Artigo 70 do ECA: 

“É dever de todos prevenir a ocorrência de 

ameaça ou violação dos direitos da criança e do 

adolescente.”



OBJEÇÕES À PROPOSTA



● Não existe doutrinação. Os 

casos apresentados são 

isolados.





Estatuto da Criança e do Adolescente: 

Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de 

ameaça ou violação dos direitos da criança e do 

adolescente.



● Os deveres do professor já 

existem. A lei é desnecessária.



● O estudante não é “vulnerável” 

como se alega. O estudante não 

é uma “folha em branco”. 







● A lei não criaria uma espécie 

de censura para o professor?



● O Programa Escola sem Partido 

não fere o princípio da laicidade 

do Estado?



● O Programa Escola sem Partido 

é “moralista”?



● O Programa impede o 

professor de falar de política?



● O Programa impede o 

professor de ensinar a teoria da 

evolução?



● O Programa impede o professor 

de ensinar a teoria de gênero?



Art. 3º. O Poder Público não se imiscuirá no processo de 

amadurecimento sexual dos alunos nem permitirá qualquer 

forma de dogmatismo ou proselitismo na abordagem das 

questões de gênero.



● O Programa impede o professor 

de dar sua opinião sobre 

questões controvertidas?



● O Programa não representa mais 

uma intervenção estatal na 

educação?



● O Programa Escola sem Partido 

é realmente sem partido?



● O Programa Escola sem Partido 

é uma proposta ideológica?



● Dignidade da pessoa humana

CF, art. 1º, III

● Neutralidade política e ideológica do Estado

● Laicidade do Estado
CF, art. 19

● Liberdade de consciência e de crença
CF, art. 5º, VI e VIII

● Liberdade de aprender e de ensinar
CF, art. 206, II

● Pluralismo de ideias 
CF, art. 206, III

CF, arts. 1º, V; 5º, caput; 17, 

caput; 34, VII, 'a', e 37, caput


