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São Paulo, 28 de maio de 2009 

 

 

 

Exmo. Sr. Presidente do Conselho Superior do Ministério 

Público do Estado de São Paulo 

Procurador-Geral FERNANDO GRELLA VIEIRA 

Em mãos 

 

 

Senhor Presidente, 

 

1. O Conselho Superior do Ministério Público 

deverá apreciar, na sessão do dia 02.06.2009, terça-

feira, sob a relatoria da ilustre Conselheira ELOISA DE 

SOUSA ARRUDA, o recurso interposto na Representação nº 

446/2008, apresentada por nosso constituinte, Paulo 

Antonio do Nascimento. 

2. A representação de que se cuida na espécie faz 

parte de uma campanha nacional promovida pelo site 

www.escolasempartido.org, com o objetivo de levar ao 

conhecimento formal do Ministério Público, em todo o 

país, provas que evidenciam a prática generalizada de 

doutrinação político-ideológica nas escolas brasileiras; 

e, com base nessas provas, pedir o ajuizamento de ação 

civil pública para obrigar as escolas públicas e 

particulares, do ensino fundamental e médio, e os 

cursinhos pré-vestibulares a afixar, em locais onde 

possam ser lidos por estudantes e educadores, cartazes 

com a seguinte relação de DEVERES DO PROFESSOR: 
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1. O professor não abusará da inexperiência, da 

falta de conhecimento ou da imaturidade dos 

alunos, com o objetivo de cooptá-los para esta ou 

aquela corrente político-ideológica, nem adotará 

livros didáticos que tenham esse objetivo. 

2. O professor não favorecerá nem prejudicará os 

alunos em razão de suas convicções políticas, 

ideológicas, religiosas, ou da falta delas.  

3. O professor não fará propaganda político-

partidária em sala de aula nem incitará seus 

alunos a participar de manifestações, atos 

públicos e passeatas. 

4. Ao tratar de questões políticas, sócio-

culturais e econômicas, o professor apresentará 

aos alunos, de forma justa – isto é, com a mesma 

profundidade e seriedade –, as principais 

versões, teorias, opiniões e perspectivas 

concorrentes a respeito.  

5. O professor não criará em sala de aula uma 

atmosfera de intimidação, ostensiva ou sutil, 

capaz de desencorajar a manifestação de pontos de 

vista discordantes dos seus, nem permitirá que 

tal atmosfera seja criada pela ação de alunos 

sectários ou de outros professores. 

3. O objetivo da medida é simples: educar e 

informar estudantes e professores quanto aos direitos e 

deveres compreendidos em sua liberdade de aprender e 

ensinar (CF, art. 206, II). 
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4. Com efeito, se é certo que fornecedores e 

consumidores em geral devem ser educados e informados 

quanto aos seus direitos e deveres – como estabelece o 

art. 4º, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor
1
 –, 

com muito mais razão devem ser educados e informados os 

sujeitos de uma relação de consumo tão singular como é a 

prestação de serviços educacionais, na qual o consumidor 

– em regra, menor de idade – encontra-se necessariamente 

submetido à autoridade de um preposto do fornecedor.  

5. Em tal situação, não há como negar ao estudante 

o status de consumidor hipossuficiente por excelência, 

advindo daí a necessidade de explicitar, para ambos os 

sujeitos dessa singularíssima relação de 

consumo/aprendizado, os direitos e deveres de cada qual. 

6. A explicitação desses direitos e deveres se 

torna ainda mais urgente em face dos abusos que vêm 

sendo cometidos nos últimos anos, tanto nas salas de 

aula, como nos livros didáticos, a pretexto de 

“despertar a consciência crítica” dos estudantes, 

visando, na surrada e enganosa expressão desses 

educadores militantes, a “produzir uma realidade mais 

justa”
2
.  

7. Enganosa, se disse, pois é óbvio que uma 

simples disciplina escolar não pode ter a pretensão de 

                     

1 “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 

dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a 

melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia 

das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos 

seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;” 
2 A expressão é do Prof. William Vesentini, um dos mais destacados 

representantes da chamada “geografia crítica”. 
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“produzir uma realidade mais justa”. Há um termo oculto 

nessa expressão. Na verdade, o que efetivamente 

pretendem os professores militantes é “produzir [no 

estudante a vontade de atuar politicamente ou 

socialmente em favor daquilo que lhe é apresentado como 

sendo] uma realidade mais justa”. Trata-se, com outras 

palavras, de produzir militância política e, 

eventualmente, partidária, orientada por uma determinada 

visão de mundo. Nisso consiste, essencialmente, a 

doutrinação político-ideológica praticada nas escolas. 

8. As provas de que as escolas brasileiras estão 

sendo transformadas em verdadeiros centros de produção 

de militância político-partidária são abundantes. Uma 

pequeníssima amostra – quarenta páginas de reportagens, 

artigos e depoimentos – acompanha a representação. Muito 

mais pode ser encontrado no site 

www.escolasempartido.org.  

9. Cumpre, portanto, dar aos alunos os meios de 

que eles necessitam para se defender do assédio 

ideológico praticado por seus professores militantes. 

Esta a finalidade do cartaz cuja afixação se requer. 

10. É de assédio que efetivamente se trata, pois, 

como ninguém ignora, a visão de mundo de 9 em cada 10 

professores e autores de livros didáticos – vítimas, 

eles próprios, da mesma doutrinação político-ideológica 

que hoje praticam – se identifica com a ideologia de 

esquerda, de modo que os estudantes, em sua quase 

totalidade, não têm oportunidade de conhecer o “outro 

lado” da história.  
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11.  O quadro fático descrito na representação, 

além de amplamente divulgado pelos meios de comunicação 

e comprovado por recente pesquisa realizada pelo 

instituto CNT/Sensus, é conhecido por experiência direta 

de praticamente todos os estudantes e ex-estudantes que 

passaram pelo ensino fundamental e médio nos últimos 30 

anos.  

12. Não resta, portanto, a menor dúvida de que o 

fenômeno da doutrinação político-ideológica em sala de 

aula não apenas existe, como assumiu dimensões 

alarmantes em nosso sistema de ensino, representando, 

hoje, um grave cerceamento à liberdade de aprender de 

milhões de estudantes brasileiros, certo como é que essa 

liberdade compreende, numa de suas vertentes, o direito 

do aluno de não ser doutrinado por seus professores. E, 

na medida em que a ação desses professores e autores 

militantes tem como objetivo inequívoco, ainda que de 

longo prazo, desequilibrar o jogo político em benefício 

de um dos grupos concorrentes, também a liberdade 

política desses estudantes, futuros eleitores, está 

sendo ameaçada.   

13. Põe-se, todavia, um delicado problema: como 

combater a doutrinação político ideológica nas escolas, 

sem impor uma vigilância permanente sobre os que se 

valem do magistério e do ambiente protegido da sala de 

aula para praticá-la? 

14. A solução apresentada nesta representação  

respeita a privacidade relativa de professores e 

estudantes em sala de aula, ao mesmo tempo em que 

cumpre, na medida do possível, o objetivo fundamental de 
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educar e informar os sujeitos da relação de 

consumo/aprendizado, inibindo a prática da doutrinação 

político-ideológica – seja ela de esquerda ou de direita 

– no ambiente escolar. 

15. Espera-se, com isso, não apenas a diminuição 

dos abusos documentados nesta representação, como a 

melhora da qualidade do ensino em nosso país.  

16. Antes de terminar, uma última observação. Não 

se trata diretamente, nesta representação, de uma 

questão de “qualidade” do ensino. É claro que não pode 

haver qualidade onde existe doutrinação. O fato, no 

entanto, é que o fenômeno de que ora se cuida afeta 

indistintamente as “melhores” (ou mais conceituadas) e 

as “piores” (ou menos conceituadas) instituições de 

ensino no Brasil, o que evidencia o caráter 

relativamente autônomo do problema da instrumentalização 

do conhecimento para fins político-ideológicos.  

17. Confia, pois, o representante no provimento do 

seu recurso, a fim de que seja determinada a instauração 

do competente inquérito civil ou, desde logo, o 

ajuizamento da pretendida ação civil pública.  

  Respeitosamente, 

 

 

  Miguel Nagib 

Coordenador do site www.escolasempartido.org 

     


