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RESUMO
Esta pesquisa tem por finalidade o estudo da questão da doutrinação no ensino, sobretudo da disciplina de História,
dado o fato de que qualquer educador que faça uso da sala de aula como ambiente de militância partidária, que elabore
seu discurso ou faça suas escolhas temáticas buscando alguma espécie de adesão a causas que defende, está ferindo
o principio da escola como espaço democrático de transmissão de conhecimento e o propósito da educação como
formadora de cidadãos capazes de pensar criticamente. No caso especifico da História, a questão da doutrinação é
ainda mais contundente, dado que a disciplina fundamentalmente aborda os processos formativos das sociedades e,
portanto, está inevitavelmente atrelada aos aspectos políticos da existência humana. Assim, a pesquisa tem efetuado,
mediante a análise de produções bibliográficas,  o levantamento de referenciais teórico-conceituais  e históricos,  que
permitam uma leitura do problema da adoção de discurso doutrinário na atividade docente, enfocando aspectos como os
conceitos de doutrinação e ideologia e sua evolução ao longo do tempo, a ligação destes conceitos com o processo
educativo e a possibilidade de sua identificação na práxis pedagógica. A pesquisa também aborda a questão da ética no
discurso pedagógico, e o uso do ensino de História pelo Estado no passado do país objetivando ajustar os indivíduos a
uma determinada ideologia.
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1 INTRODUÇÃO

Os recentes acontecimentos políticos do país fizeram vir à tona a questão do uso da sala de
aula  como  espaço  para  doutrinação  político-partidária.  Tendo  procurado  consultar  alguma
bibliografia para ter uma ideia mais clara do tema da não militância em sala de aula, observei que as
abordagens sobre o assunto parecem geralmente estar muito dispersas e/ou tratadas de maneira
um  tanto  superficial,  apesar  de  haver  um  consenso  (ao  menos  teórico)  entre  os  cursos  de
licenciaturas em salientar aos futuros professores a importância de uma posição de neutralidade do
discurso em sala de aula.

Examinando discussões políticas nas redes sociais é comum encontrar quem reconheça que
o uso da sala de aula para doutrinação política é um problema real que deve ser combatido, mas ao
mesmo tempo afirme ser muito difícil um professor exercer sua atividade docente totalmente isenta
de posicionamentos.

Numa primeira análise dessa conjuntura podem vir à tona algumas suposições como:
1) A maioria das pessoas parece não ter uma ideia muito clara do significado dos termos

ideologia e doutrinação (são realmente conceitos um tanto abstratos e, no caso de ideologia, tomado
em geral de forma pejorativa).

A expressão “ideologia” ao longo do tempo foi utilizada com variadas significações. Trata-se
de um termo que assume acepção dupla e contrária: uma conotação positiva, que segundo Sobriño
(1986, p. 16) faz menção “àquelas expressões conscientes dos indivíduos que os levam a atuar,
intervir e até a mudar os processos históricos, graças ao poder operante das ‘verdades’ conjunturais
contidas nas ideologias”; e uma pejorativa, fundamentada principalmente em alguns textos de Marx,
na qual a ideologia nada mais é do que “o uso da atividade pensante como recurso de domínio. [...]
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Trata-se de uma forma de justificativa teórica do poder” (SEVERINO, 1986, p. 9). A ideologia se faria
presente quando há a noção de que as ações dos sujeitos são o resultado de deliberações livres e
soberanas, ficando ocultas nas entrelinhas as relações dessas ações com a realidade econômica e
social. 

É  curioso observar  que na história  da  educação,  apenas ocasionalmente  se  faz  menção
explícita  ao  processo  ideológico  atrelado  ao  processo  educativo.  Ideologia  é  geralmente  mais
abordada em relação ao pensamento ou a posicionamentos políticos. É quase como se a educação
não estivesse conectada a uma realidade político-social mais ampla. Uma das razões para isso pode
estar  no  fato  da  educação  ter  sido  vista  ao  longo  da  história  essencialmente  como  canal  de
transmissão de conhecimento formal e, portanto, como locus de neutralidade uma vez que, “na sua
especificidade, ela [a educação] não interferia no conteúdo daquilo que transmitia. [...] Seu papel era
passar às novas gerações o legado cultural das gerações anteriores.” (SEVERINO, 1986, p. 40).

Com o tempo, a educação passou a ser entendida não apenas intimamente conectada ao
processo social,  mas também comprometida  com este  processo social.  Sendo assim,  conforme
assinala Wernerck (1982, p. 67), 

[...] a educação de certo modo cria o modelo da sociedade em que se desenvolve e é criada
por ela. Daí que não seja possível negar – a não ser por astúcia ou “angelitude” – o caráter
político da educação. Daí que os problemas básicos da pedagogia não sejam estritamente
pedagógicos,  mas políticos e ideológicos.  Nenhum problema, nenhuma atividade, nenhuma
questão em educação pode ser reduzida a um conjunto de técnicas e métodos. Haverá sempre
uma cosmovisão e uma ideologia que hão de interferir  em todo o esforço de investigação
científica e de ação educativa.

Dado que nenhum indivíduo encontra-se desligado de uma história, de uma nação, de uma
cultura, ao assumir o pertencimento a este legado que confere certa direção à sua trajetória, pode-se
dizer que este indivíduo está assumindo uma determinada ideologia. É a partir dessa premissa que o
filósofo francês Paul Ricoeur conclui que “nenhum grupo social pode viver sem ideologia porque ele
seria um grupo sem projeto, sem uma representação de si mesmo que não teria forças para levar
adiante a sua história por falta de objetivos.” (WERNECK, 1982, p. 43). 

Assim como “ideologia”, “doutrinação” é outro termo cujo sentido sofreu alterações ao logo do
tempo, e também costuma possuir  cunho pejorativo,  pois como aponta Snook (1974,  p.  11),  “a
maioria estaria de acordo que dizer-se a alguém ‘você está doutrinando’,  significa criticá-lo.”  Na
década de 50, o americano Richard H. Gatchel em sua obra Evolution of concepts of indocrination in
american education, traça uma evolução do conceito de doutrinação:

[...] o termo originalmente significava a implantação de doutrinas, sendo a palavra “doutrina”
sinônimo do substantivo “ensino”. Devido à proeminência da Igreja Católica Romana na Idade
Média, o termo “doutrina” passou a significar a doutrina cristã ou o ensinamento da Igreja. [...]
nessa  época,  “doutrinação”  não  tinha  conotação  pejorativa.  O desenvolvimento  de  noções
democráticas na política e sua expansão para o campo da educação ocasionou uma cisão
entre os dois conceitos. “Doutrinação” passou a ser associada aos regimes totalitários e aos
métodos educacionais coercivos que se imaginava serem por eles usados. “Educação” tornou-
se restrita ao processo racional e humano de instrução que se julgava ser praticado pelos
Estados democráticos. (GATCHEL, 1959 apud SNOOK, 1974, p. 24-25).

2) A linha divisória entre ensino isento de doutrinação e ensino doutrinador, parece ser muito
tênue e difícil de ser percebida.
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A despeito das dificuldades de conceituar doutrinação, a grande questão dos debates parece
gravitar em torno da identificação da sua ocorrência no fazer pedagógico, uma vez que doutrinação
pode ser associada tanto a métodos, quanto a conteúdos e quanto a intenções.

Se tomarmos o critério do método de ensino, supõe-se que este seja marcado por pouco
espaço para o debate ou insistência do professor em um determinado ponto. Porém, ao analisar-se
a  prática  docente  é  notório  perceber  que  na  sua  atividade  de  promoção  da  aprendizagem,  o
professor executa uma série de atividades muito diferentes, desde explicar conceitos a supervisionar
trabalhos. Nesse sentido,  pode ser  difícil,  na prática,  determinar  precisamente que método está
sendo utilizado e consequentemente se há ou não doutrinação. Da mesma forma, argumentar que
determinado assunto constitui doutrinação não se sustenta, uma vez que, conforme aponta Snook
(1974, p. 36-37),

[...] mesmo no que parece ser os casos-modelo de doutrinas (crenças políticas e religiosas),
deve haver uma maneira não-doutrinária de se lidar com eles. [...] Se lidar com esses assuntos
é doutrinação, o cientista político e o filósofo religioso são doutrinadores porque sua matéria é,
em parte, teorias políticas e afirmações religiosas, respectivamente.

No que se refere à intenção do professor como critério de diagnóstico da ocorrência de ensino
doutrinário este parece ser o argumento mais contundente.  Poderia se conjecturar que o senso
comum aponta a intenção do professor como o critério que distingue doutrinação de educação.
Porém, não se pode esquecer que intenções são, no mais das vezes, demasiado veladas “para
funcionar como a base para se determinar a doutrinação. As intenções são entidades privadas e
inacessíveis.” (SNOOK, 1974, p. 48).

3) No caso específico da disciplina de História, o professor enfrenta um desafio ainda maior,
posto  que  as  diretrizes  curriculares  delegam à escola  o  papel  de  socializar  a  criança,  ou,  nas
palavras de Domingues (2015), “formar cidadãos críticos, inseridos nas interações sociais de seu
tempo, participantes dos processos políticos e capazes de formular opiniões sobre as questões de
sua realidade social.”

Diante do exposto, este trabalho tem abordado o seguinte problema: uma vez que se espera
que a escola forme um cidadão crítico, é possível esse desenvolvimento sem discutir a História sob
uma perspectiva política?

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Pesquisa exploratória bibliográfica que vem sendo realizada mediante a leitura, apuração,
análise,  interpretação  e  seleção  de  pressupostos  teóricos  na  maior  quantidade  possível  de
publicações disponíveis (sobretudo livros) que façam referência direta ou indireta ao tema, visando a
elaboração de estudo analítico da temática de pesquisa.

A pesquisa tem se concentrado em três enfoques distintos e complementares para que se
alcance  um  entendimento  mais  amplo  da  questão.  O  primeiro,  conceitual,  focado  na  gênese
etimológica e filosófica de conceitos como ideologia e doutrinação ao longo do tempo, e sua ligação
com  os  conteúdos,  métodos  e  intenções  do  processo  educativo;  um  segundo  enfoque,  mais
centrado na práxis educativa, que tratará da questão da ética no discurso pedagógico; e um terceiro
enfoque, histórico e político, em que se construirá um panorama demonstrativo de como no Brasil,
segundo Pereira (2014, p. 2), “o Estado utilizou o ensino de História como um mecanismo para a
imposição e dominação social”.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Não  obstante  esta  pesquisa  estar  apenas  no  seu  início,  é  possível  chegar  a  algumas
inferências relevantes.

Parece seguro dizer que ao tomarmos uma atitude, compor um discurso ou atribuir valor a
alguma  coisa,  partimos  de  uma  determinada  representação  ideal  de  mundo,  ou  seja,  de  uma
ideologia. “O homem partiria sempre de uma ideologia ao relacionar-se com outro, para interpretar
uma questão” (WERNECK, 1982, p. 39). O autor complementa apontando que

[...]  tudo o que é visto,  conhecido,  ou feito,  exige uma orientação inicial  e toda orientação
implica num ponto de partida, visando a um ponto de chegada. É a partir de um ponto fixo que
o homem constrói o mundo. Ele necessita sempre de significações e de valores fundamentais
que sustentem e justifiquem suas opções. (WERNECK, 1982, p. 45).  

Essa abordagem está no epicentro da questão da complexidade de alcançar um grau elevado
de neutralidade no processo educativo, uma vez que parece ser quase impossível uma existência
social sem influências ideológicas. Também é oportuno lembrar que a educação não acontece no
abstrato, mas na sociedade. Sendo assim, é compreensível a dificuldade eventualmente apontada
por educadores em alcançar certa abstração do espaço social em que atuam.

Nas palavras de Snook (1974, p. 107-108),

[...] o educador, seja um genitor ou um professor, enfrenta uma tarefa terrível. Ele deve iniciar
mentes imaturas numa herança cultural e treinar consciências informes a conhecer e amar o
que é bom. Ao mesmo tempo, ele é obrigado a respeitar a racionalidade, potencial ou real, que
essa  gente  jovem corporifica.  Nenhum truque pedagógico,  nenhuma evidência  psicológica,
quantidade alguma de sabedoria popular podem dizer-lhe como equilibrar essas obrigações
difíceis. Todavia, ele deve equilibra-las.

Na  sua  continuidade,  esta  pesquisa  tenciona  estudar  a  temática  ensino/doutrinação
abordando as  questões da ética no discurso  pedagógico,  da  educação política e  do ensino  de
história, transformado que foi e tem sido, pelas mudanças da vida social, pelo avanço da mídia, e
pela inovação tecnológica.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta  pesquisa  tem  se  desenvolvido  na  perspectiva  de  contribuir  para  uma  melhor
compreensão dos efeitos que uma postura alinhada com crenças e convicções de caráter pessoal
pode acarretar ao desenvolvimento da educação.

Espera-se que este trabalho possa servir como um apêndice, que através da aglutinação de
noções teóricas  e  filosóficas  sobre  ideologia/doutrinação auxilie  os  profissionais  da  educação  a
refletirem sobre a questão da ética do discurso pedagógico no ensino de História e no processo
educativo de forma geral, dada a intensificação do debate na atualidade e a difusão de propostas
que visam coibir a doutrinação nas escolas.
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