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São Paulo, 1º de julho 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. Iniciou-se na sessão do dia 2 de junho o julgamento do recurso 

interposto pelo Sr. Paulo Antonio do Nascimento, nosso constituinte, contra o 

arquivamento de representação por ele oferecida, que denuncia a prática 

generalizada de doutrinação política e ideológica nas escolas brasileiras, e pede o 

ajuizamento de ação civil pública para tornar obrigatória a afixação, nas salas de 

aula das escolas públicas e particulares do Município de São Paulo (últimas 

séries do ensino fundamental, ensino médio e cursinhos pré-vestibulares), de 

cartazes com a relação de DEVERES DO PROFESSOR elaborada pelo 

movimento Escola sem Partido. 

2. Após os votos da Conselheira ELOÍSA DE SOUSA ARRUDA, 

relatora, e do Conselheiro TIAGO CINTRA ZARIF, o julgamento foi suspenso 

em virtude do pedido de vista formulado pelo Conselheiro JOÃO FRANCISCO 

MOREIRA VIEGAS. Segundo fomos informados, o julgamento deverá 

prosseguir na sessão do dia 7 de julho. 

O VOTO DA RELATORA 

3. Embora tenha votado pela abertura de um inquérito civil, a ilustre 

relatora deixou claro que esse procedimento não teria a finalidade pretendida 

pelo autor da representação, mas sim a de apurar a responsabilidade dos agentes 

públicos encarregados da aprovação e aquisição do material didático distribuído 

aos alunos da rede pública pelo não cumprimento do art. 53 do ECA, na medida 

em que seja constatada nesse material a existência de “erros” e “distorções”. 

4. Quanto à doutrinação política e ideológica praticada pelos 

professores em sala de aula – aspecto que é, de longe, o mais grave e 
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preocupante do fenômeno denunciado na representação –, entende a Conselheira 

Eloísa que nada pode nem deve ser feito, pois:  

“...não seria possível e nem recomendável que se realizasse um 

patrulhamento ideológico sobre o discurso em sala de aula. O 

professor deve mesmo ter a liberdade de expor os conteúdos 

didáticos emitindo eventualmente ponto de vista pessoal sobre 

alguns temas”.  

5. Nada pode ser feito, tampouco, segundo Sua Excelência, em relação 

às escolas particulares, já que elas possuem “liberdade de escolha quanto à 

literatura recomendada, disponibilizada ou exigida dos alunos”. 

6. Assim, de acordo com o voto da Conselheira Eloísa, o inquérito 

visaria a apurar unicamente, como se disse, a responsabilidade dos agentes 

públicos incumbidos da aprovação e aquisição dos livros didáticos distribuídos 

aos alunos da rede pública de ensino.  

7. Essa investigação, todavia, além de inviável jurídica e praticamente, 

não produziria qualquer resultado útil, como se passa a demonstrar.  

INVIÁVEL E INÚTIL 

8. Considerando que não cabe ao MP estadual instaurar inquérito civil 

para investigar ilegalidades eventualmente cometidas por órgãos da 

Administração Federal (Lei 8.625/93, art. 27; LC 75/93, art. 39), haveria muito 

pouco a apurar no procedimento investigatório proposto pela ilustre relatora. É 

que, como se sabe, a quase totalidade dos livros didáticos utilizados pelos alunos 

da rede pública no Estado de São Paulo é aprovada, adquirida e distribuída pela 

União Federal (isto é, pelo MEC), por meio do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD) e do Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino 

Médio (PNLEM)
1
.  

9. Sendo assim, o Promotor de Justiça designado para conduzir tal 

                     

1 Informações sobre o funcionamento do PNLD e do PNLEM podem ser obtidas no 

site do Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação (www.fnde.gov.br) e no 

da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo 

(http://programasdelivros.edunet.sp.gov.br). 
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inquérito só poderia investigar os livros didáticos aprovados e distribuídos pelas 

Secretarias Estadual e Municipal de Educação, o que corresponde a uma parcela 

relativamente insignificante do material utilizado pelos estudantes da rede 

pública.  

10. De qualquer modo, mesmo que o MP estadual pudesse apurar a 

responsabilidade de agentes públicos federais, essa apuração dependeria, 

naturalmente, da prévia constatação dos tais “erros” e “distorções” nos livros 

didáticos utilizados pelos alunos.  

11. Ocorre que nem todos os “erros” são tão evidentes e incontroversos 

quanto o do exemplo mencionado no voto da relatora (mapa da América do Sul 

contendo equívocos quanto à localização e ao nome de países). E, no que tange 

às “distorções”, o Promotor designado poderá não encontrar nenhuma ou 

encontrar inúmeras, dependendo da sua formação intelectual e moral. 

12. Além disso, existem centenas de livros didáticos utilizados pelos 

alunos do ensino fundamental e do ensino médio, e a cada reedição novos 

“erros” e “distorções” surgiriam. 

13. Como se vê, a investigação recomendada seria tão ampla, tão vaga, 

tão subjetiva, tão questionável a cada passo, que estaria fadada a não chegar a 

lugar algum e a recomeçar sempre que novas edições fossem adquiridas e 

distribuídas.  

14. Quanto à responsabilização propriamente dita, haveria uma 

dificuldade ainda maior. Afinal, quantos “erros” e “distorções” em determinado 

livro seriam necessários para caracterizar uma violação ao art. 53 do ECA? 

Quem deveria ser responsabilizado: os membros das comissões de especialistas 

do MEC que aprovam a inclusão dessas obras nos Guias dos Livros Didáticos ou 

o agente público que ordena a sua aquisição? 

15. Ora, supondo-se que tal inquérito chegasse a um fim, o máximo que 

dele se poderia esperar seria uma recomendação genérica ao órgão responsável 

pela seleção do material didático para que se abstenha de adquirir e distribuir aos 

estudantes da rede pública obras contendo... "erros" e "distorções". Ou seja: o 

inquérito não teria qualquer utilidade, pois os editais do PNLA e do PNLEM 
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obviamente já exigem que os livros didáticos sejam isentos de “erros” e 

“distorções”. 

16. Seja como for, de nada adiantaria (se isto fosse possível) eliminar 

todos os “erros” e “distorções” existentes nos livros didáticos, se o professor 

estiver determinado a “fazer a cabeça” dos alunos. Na sala de aula, é ele quem 

detém a “autoridade intelectual” necessária para validar ou invalidar as 

informações veiculadas nos livros e apostilas.  

OS ALUNOS DAS ESCOLAS PARTICULARES 

17. Segundo a ilustre relatora, “em relação às escolas particulares não 

será possível exercer controle sobre a qualidade do material didático oferecido 

aos alunos do ensino fundamental e do ensino médio, pois possuem elas a 

liberdade de escolha quanto à literatura recomendada, disponibilizada ou 

exigida dos alunos”. 

18. Tal afirmação só seria verdadeira, d.v., se a Constituição Federal, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Defesa do Consumidor não 

fossem aplicáveis aos alunos das escolas particulares. 

19. Ora, é evidente que as escolas particulares têm liberdade de escolha 

quanto à literatura recomendada (aliás, os professores das escolas públicas 

também possuem total liberdade para escolher, dentre as coleções incluídas nos 

Guias periodicamente editados e distribuídos pelo MEC, os livros que serão 

usados por seus alunos). Mas essa liberdade NÃO É ABSOLUTA! Ela é limitada 

pelos direitos (indisponíveis) dos alunos – crianças e adolescentes cujos 

interesses devem ser defendidos pelo Ministério Público.  

20. No que se refere à matéria versada na representação, não existe 

qualquer diferença entre os direitos dos alunos das escolas públicas e os dos 

alunos das escolas particulares; assim como não existe qualquer diferença entre a 

violação a esses direitos praticada pelos professores das escolas públicas e aquela 

praticada pelos professores das escolas particulares. 

PATRULHAMENTO IDEOLÓGICO? 

22. Demonstrando não haver compreendido a pretensão do 
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representante, a ilustre relatora sugere em seu voto, de forma claramente 

pejorativa, que a afixação do cartaz com os deveres do professor nas salas de 

aula – única providência requerida na representação – equivaleria a um 

“patrulhamento ideológico sobre o discurso em sala de aula”. 

23. Nada poderia ser mais equivocado. 

24. Com efeito, a expressão "patrulha ideológica" apareceu, pela 

primeira vez, numa entrevista do cineasta Carlos (Cacá) Diegues ao jornal “O 

Estado de S. Paulo”, em agosto de 1978. Referia-se, então, de modo específico, à 

atitude de pessoas ou grupos que não admitiam obras de arte que não fossem 

politicamente engajadas
2
. 

25. Por aí já se vê a completa impropriedade do termo para designar o 

objetivo da representação, que não é outro senão a desideologização, a 

despolitização e a despartidarização do ambiente escolar. Ou seja: o contrário do 

que faziam as verdadeiras patrulhas ideológicas no final da década de 70.  

26. Por outro lado, não se compreende como pode ser rotulada de 

“patrulhamento ideológico” a afixação de um cartaz que não possui conteúdo 

ideológico algum. 

A LIBERDADE DO PROFESSOR 

27.  A ilustre relatora está certa ao afirmar que “o professor deve ter a 

liberdade de expor os conteúdos didáticos emitindo eventualmente ponto de vista 

pessoal sobre alguns temas”. Essa liberdade, contudo, TAMBÉM NÃO É 

ABSOLUTA! O professor não pode usá-la para “fazer a cabeça” dos alunos. A 

liberdade de ensinar do professor termina onde começa a liberdade de aprender 

do estudante.  

28. É preciso considerar, ademais, a idade e o nível de conhecimento do 

público ao qual o professor se dirige: quanto mais imaturos e inexperientes os 

alunos, menos liberdade terá o professor para dizer o que pensa em sala de aula. 

                     

2 HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Patrulhas Ideológicas Marca Reg. – Arte e 

Engajamento em debate. São Paulo: Brasiliense, 1980. 
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29. O que fazem os professores militantes que atuam no ensino 

fundamental, no ensino médio e nos cursinhos pré-vestibulares? Eles se 

aproveitam precisamente dessa imaturidade e dessa inexperiência para inculcar 

nos estudantes a sua própria visão de mundo. A aula do “Professor Carlão”, 

exibida a Vossas Excelências na sessão do dia 02.06.09, é um exemplo acabado 

desse comportamento covarde e desonesto.  

30. Há uma enorme diferença, ademais, entre o professor que, diante de 

um público adulto, “emite eventualmente ponto de vista pessoal sobre alguns 

temas”, e aquele que abusa da falta de conhecimento e da imaturidade de 

crianças e adolescentes que estão sob sua autoridade, para cooptá-los 

ideologicamente e induzi-los a votar nos candidatos e nos partidos “certos” 

quando chegar a hora. 

31. O voto da ilustre relatora confunde, lamentavelmente, essas duas 

situações. E, ao fazê-lo, acaba por negar aos estudantes os meios de que eles 

necessitam para se defender da exploração política levada a cabo por seus “bem 

intencionados” professores militantes. 

POR QUE NÃO O CARTAZ? 

32. A ilustre relatora não dedicou uma única frase do seu voto ao exame 

da proposta formulada na representação, salvo para a ela se referir – novamente 

de forma pejorativa – como sendo a de “panfletar as escolas com os deveres do 

professor”.  

33. Mas, afinal, por que não o cartaz? Os deveres que ele expressa por 

acaso não existem? Se existem, é certo manter os estudantes na ignorância deles? 

Que prejuízo ele pode trazer aos alunos? Que mal ele pode fazer aos bons 

professores? Ele cumpre ou não cumpre o dever legal de informar os sujeitos da 

relação de consumo sobre os seus direitos e deveres? Qual seria o seu impacto 

sobre o desempenho tanto dos alunos, como dos professores? A sua presença, 

nas salas de aula, pode ajudar a resolver o problema da instrumentalização do 

ensino para fins político-ideológicos e partidários? 

34. Essas as perguntas que deveriam ter sido feitas e respondidas pela 

ilustre relatora, mas infelizmente não o foram. 
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CONCLUSÃO 

35. Caso se decida pela abertura de um inquérito civil, caberá ao 

Promotor designado estabelecer os rumos e os objetivos da investigação. Embora 

tenha plena ciência desse fato – isto é, de que a proposta de afixação do cartaz 

com os deveres do professor é apenas uma proposta, que poderá ser aceita ou 

descartada pelo titular do inquérito e da ação civil pública –, o representante não 

podia ter deixado de formular tal pedido na representação, sob pena de oferecer 

uma representação sem pedido.  

36. De fato, a afixação do cartaz nas salas de aula – ou providência 

equivalente (v.g., a impressão dos deveres do professor na contracapa dos livros 

didáticos) – é o único pedido que o representante poderia formular ao Ministério 

Público, por ser a única medida passível de ser adotada, por iniciativa do 

parquet, na defesa dos interesses das vítimas da doutrinação político-ideológica 

nas escolas.  

37. Dadas as características do fenômeno denunciado na representação 

– sobretudo a circunstância de essas vítimas sequer serem capazes de se 

reconhecer como tais –, qualquer outra providência, que não a medida 

recomendada pelo art. 4º, IV, do CDC
3
, estaria fadada, como o inquérito 

sugerido pela ilustre relatora, a não produzir qualquer resultado.  

38. Espera, pois, o recorrente que esse egrégio Conselho Superior dê 

provimento ao recurso sob julgamento. 

  Miguel Nagib 

Coordenador do site www.escolasempartido.org 

                     

3 “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;” 


