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RESUMO
Esse artigo se propõe apresentar o projeto “Escola Com Partido”, realizado no decorrer do ano de 2017, numa
unidade escolar de segundo segmento do município de São João da Barra, Rio de Janeiro. O projeto foi
desenvolvido com a finalidade de proporcionar uma experiência educacional plural, por meio de atividades com
potencial de ressignificar o processo ensino aprendizagem, dando novos sentidos ao ambiente escolar. E desta
forma, por meio de atividades concretas, propor reflexões críticas concernentes às bandeiras epistemológicas
levantadas pelo movimento Escola sem Partido.
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PROJETO ESCOLA COM PARTIDO
Tendo em vista a disseminação do ideário defendido pelos adeptos e propagadores
do movimento, “Escola sem partido”, e entendendo a urgência de se promover corretamente
a reflexão do que é o processo ensino aprendizagem, quem é o professor, e tantas outras
questões tendenciosamente abordadas pelo projeto que ficou conhecido como “lei da
mordaça”, trabalhamos durante todo ano de 2017 o projeto denominado, “Escola COM
partido”.
Qual o nosso partido?


Nosso aluno, em seu contexto, dentro de sua realidade, com suas

urgências e seus sonhos;


Nossa comunidade, escola e funcionários;



Uma educação democrática que visa à construção de um aluno

autônomo, crítico e cidadão;


Uma ressignificação de práticas e do espaço escolar, capaz de dar

sentido e prazer ao processo ensino aprendizagem.
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Artigo desenvolvido a partir de um projeto escolar desenvolvido com a finalidade de refletir criticamente sobre as propostas
do movimento “Escola Sem Partido”, e se preparar para uma possível pressão política neste sentido.
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O trabalho foi desenvolvido visando proporcionar, a toda comunidade escolar,
múltiplas experiências fomentadoras de reflexões políticas. O público alvo foi os alunos do
segundo segmento da escola municipal João Flávio Batista, do bairro, Cajueiro, em São
João da Barra, RJ.
Foi possível aprender que a escola é lugar: de reprodução, ou transformação. E neste
sentido, é impossível a neutralidade. Para viabilizar nossos objetivos sociopedagógicos,
foram desenvolvidas 15 atividades específicas:
1° - Construção do regimento interno de forma amplamente democrática;
2° - Abdicando da visão conteudista, intensificamos ações voltadas ao
desenvolvimento do capital cultural, bem como o esporte e o lazer;
3° - Afetividade e sexualidade foram trabalhadas em parceria com profissionais
de saúde;
4° - Repensamos a relação com o meio ambiente fazendo compostagem,
produzindo a horta escolar em parceria com a secretaria de agricultura, e visitando as
hortas da comunidade;
5° - Em parceria com a UFF, UENF e IFF promovemos duas semanas de
interação estimulando a experiência dos alunos com a pesquisa;
6° - Em parceria com o INEA fizemos trilhas ecológicas, problematizamos a
implantação e o impacto do Porto do Açu na região, conhecendo pontos positivos e
negativos;
7° - Implementamos a “Capoeira na Escola”;
8° - Implementamos o “Halterofilismo cognitivo”, trabalhando com xadrez;
9° - Articulamos um sistema de monitoria onde os alunos auxiliam-se
mutuamente;
10° - Implantamos um sistema de premiação não competitivo, em que todos
podem ser contemplados;
11° - Estimulamos a interação e comunicação por meio do teatro;
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12° - Fizemos análise do discurso de forma programada levando as turmas ao
cinema;
13° - Os alunos aprenderam a fazer o jornal escolar;
14° - Criamos uma turma de pedagogia experimental;
15° - Realizamos eventos de dança, feira literária com a participação da
academia campista de letras, shows de talentos...
Todas as atividades listadas foram realizadas com os professores que, dentro e fora
da sala de aula, aprofundaram a reflexão. O projeto só foi possível porque a equipe aceitou
o desafio de fazer um trabalho diferenciado, além dos moldes tradicionais.
CONCLUSÃO
Numa proposta pedagógica conteudista, as atividades desenvolvidas seriam
interpretadas como um entrave, tempo desperdiçado. Porém, quando se compreende o
caráter integral do processo ensino aprendizagem, tais medidas são pertinentes, pois é
possível aprender de várias maneiras, e em múltiplos espaços.
Como resultado objetivo associado ao projeto, foi possível constatar maior integração
entre os discentes. Houve uma drástica redução nos casos de condutas desviantes. O
ambiente escolar adquiriu um clima relacional mais agradável e prazeroso. A evasão reduziu
em 95%, e a reprovação caiu de 17 alunos no ano anterior, para apenas 8.
Obviamente que as atividades, tanto em conteúdo como em sua forma, não seriam
possíveis sob uma orientação educacional embasada nos moldes interpretativos defendidos
politicamente pelo movimento Escola Sem Partido. Uma vez que a perspectiva defendida
pelo grupo é meramente mercadológica. Pois o produto final do processo que o movimento
propõe, seria um ente subserviente, passivo e funcional. Contrapondo tal lógica, o projeto,
Escola COM partido, foi desenvolvido tendo como inspiração uma educação pública de
qualidade social, gratuita, laica e emancipadora.
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