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  PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO, já qualificado nos 

autos do procedimento em epígrafe, inconformado com o indeferimento 

liminar de sua representação, vem, respeitosamente, na forma do disposto no 

art. 107, § 1º, da Lei Complementar estadual nº 734/93, interpor o presente 

recurso, pelas razões que passa a expor: 

1.  A ilustre Promotora de Justiça DORA MARTIN STRILICHERK 

indeferiu liminarmente a representação oferecida pelo ora recorrente, por 

entender que não haveria, na espécie – denúncia de doutrinação político-

ideológica nas escolas públicas e privadas –, justa causa para a investigação 

dos fatos e a instauração do inquérito civil. Lê-se em sua decisão: 

“Consoante observado, o representante apresentou, de 

maneira genérica, questões que não atribuem qualquer 

empecilho ou prejuízo ao ensino e ao desenvolvimento de 

crianças e adolescentes, e, por conseguinte, não constituem 

infração aos direitos difusos ou coletivos. Senão vejamos. 



A exposição de assuntos e temas controversos nas salas de 

aula, bem como a abordagem de questões polêmicas, são 

necessárias ao aprendizado dos alunos, os quais, ao terem 

acesso e contato com tais informações, passarão a ter juízo mais 

crítico e desenvolver suas próprias opiniões.  

Ademais, é evidente que a função dos professores 

educadores consiste, justamente, em propiciar o acesso dos 

alunos às mais diversas informações, e, a partir daí, permitir que 

as crianças e adolescentes tenham liberdade para firmar suas 

convicções, sejam elas políticas ou sociais.  

Verifica-se, outrossim, que o artigo 53 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, determina que a criança e o 

adolescente têm direito à educação, voltada ao seu pleno 

desenvolvimento, ao preparo para o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho. Além disso, o artigo 58 do mesmo 

diploma legal, prevê que „no processo educacional respeitar-se-

ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do 

contexto social da criança e do adolescente, garantido-lhes a 

estes a liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura‟.  

Dessa maneira, o posicionamento político dos professores, 

seja ideologicamente mais progressista ou conservador, não 

afronta ao texto legal e preserva o direito de expressão e da livre 

propagação de idéias. 

Ressalte-se que o representante não indica um caso 

específico e também de forma discriminadora não se volta contra 

o discurso conservador, sendo ilegítima a sua pretensão de 

censurar a manifestação dos professores em sala de aula.  



Destarte, não havendo justa causa à investigação dos fatos 

e instauração de inquérito civil, indefiro a representação e 

determino a notificação do representante, para tomar 

conhecimento da decisão, e interpor, se assim entender 

necessário, eventual recurso contra a mesma, no prazo de 10 

dias, nos termos do art. 107, 1º, da lei complementar estadual 

734/93.” 

2.  Esse entendimento, todavia, não deve prevalecer. 

3.  Primeiramente, é preciso assinalar que a circunstância de os fatos 

haverem sido apresentados de forma genérica não desqualifica, em absoluto, a 

presente representação. Com efeito, o representante se refere a uma série de 

reportagens, artigos e depoimentos que evidenciam, para além de qualquer 

dúvida, a existência de um problema generalizado que vem afetando o 

sistema de ensino como um todo, a saber: a instrumentalização do ensino para 

fins político-ideológicos e partidários. 

4.  Assim, a falta de indicação de um fato específico reflete apenas a 

universalidade do problema da doutrinação político-ideológica nas escolas.  

5.  O representante não alude, efetivamente, a um fato determinado, 

mas a um vasto conjunto de fatos, ocorridos, nos últimos anos, nas mais 

diversas regiões do país. A dimensão desse quadro – cuja existência acaba de 

ser comprovada por pesquisa de opinião pública realizada pelo instituto 

CNT/Sensus (v. infra) – autoriza a presunção de que fatos idênticos estejam 

ocorrendo, neste exato momento, em boa parte das escolas públicas e privadas 

do Município de São Paulo. Ainda mais neste período pré-eleitoral! 



6.  Mesmo que não se possa saber com exatidão o que acontece, a 

cada momento, no interior das salas de aula, o conteúdo dos livros didáticos 

adotados pelos professores do ensino fundamental e médio – revelado pelas 

excelentes reportagens das revistas Época e Veja (v. infra) – já seria 

suficiente para despertar a preocupação do órgão estatal encarregado da 

defesa dos interesses das crianças e adolescentes, consumidores desse 

material. 

7.  Para ficar num único exemplo – extraído da longa relação de 

reportagens, artigos e depoimentos que acompanha a representação –, o 

recorrente pede vênia para transcrever o seguinte texto de autoria do jornalista 

Ali Kamel, publicado no jornal O Globo, de 18.09.2007, sob o título “O que 

ensinam às nossas crianças?”: 

“Não vou importunar o leitor com teorias sobre Gramsci, 

hegemonia, nada disso. Ao fim da leitura, tenho certeza de que 

todos vão entender o que se está fazendo com as nossas crianças 

e com que objetivo [infelizmente, nem todos; a ilustre Promotora, 

por exemplo, não entendeu]. O psicanalista Francisco Daudt me 

fez chegar às mãos o livro didático "Nova História Crítica, 8ª 

série" distribuído gratuitamente pelo MEC a 750 mil alunos da 

rede pública. O que ele leu ali é de dar medo. Apenas uma 

tentativa de fazer nossas crianças acreditarem que o capitalismo 

é mau e que a solução de todos os problemas é o socialismo, que 

só fracassou até aqui por culpa de burocratas autoritários. 

Impossível contar tudo o que há no livro. Por isso, cito apenas 

alguns trechos.  



Sobre o que é hoje o capitalismo: "Terras, minas e empresas são 

propriedade privada. As decisões econômicas são tomadas pela 

burguesia, que busca o lucro pessoal. Para ampliar as vendas no 

mercado consumidor, há um esforço em fazer produtos 

modernos. Grandes diferenças sociais: a burguesia recebe muito 

mais do que o proletariado. O capitalismo funciona tanto com 

liberdades como em regimes autoritários."  

Sobre o ideal marxista: "Terras, minas e empresas pertencem à 

coletividade. As decisões econômicas são tomadas 

democraticamente pelo povo trabalhador, visando o (sic) bem-

estar social. Os produtores são os próprios consumidores, por 

isso tudo é feito com honestidade para agradar à (sic) toda a 

população. Não há mais ricos, e as diferenças sociais são 

pequenas. Amplas liberdades democráticas para os 

trabalhadores. "  

Sobre Mao Tse-tung: "Foi um grande estadista e comandante 

militar. Escreveu livros sobre política, filosofia e economia. 

Praticou esportes até a velhice. Amou inúmeras mulheres e por 

elas foi correspondido. Para muitos chineses, Mao é ainda um 

grande herói. Mas para os chineses anticomunistas, não passou 

de um ditador."  

Sobre a Revolução Cultural Chinesa: "Foi uma experiência 

socialista muito original. As novas propostas eram discutidas 

animadamente. Grandes cartazes murais, os dazibaos, abriam 

espaço para o povo manifestar seus pensamentos e suas críticas. 

Velhos administradores foram substituídos por rapazes cheios de 



idéias novas. Em todos os cantos, se falava da luta contra os 

quatro velhos: velhos hábitos, velhas culturas, velhas idéias, 

velhos costumes. (...) No início, o presidente Mao Tse-tung foi o 

grande incentivador da mobilização da juventude a favor da 

Revolução Cultural. (...) Milhões de jovens formavam a Guarda 

Vermelha, militantes totalmente dedicados à luta pelas 

mudanças. (...) Seus militantes invadiam fábricas, prefeituras e 

sedes do PC para prender dirigentes 'politicamente 

esclerosados'. (...) A Guarda Vermelha obrigou os burocratas a 

desfilar pelas ruas das cidades com cartazes pregados nas costas 

com dizeres do tipo: 'Fui um burocrata mais preocupado com o 

meu cargo do que com o bem-estar do povo.' As pessoas riam, 

jogavam objetos e até cuspiam. A Revolução Cultural 

entusiasmava e assustava ao mesmo tempo."  

Sobre a Revolução Cubana e o paredão: "A reforma agrária, o 

confisco dos bens de empresas norte-americanas e o fuzilamento 

de torturadores do exército de Fulgêncio Batista tiveram 

inegável apoio popular."  

Sobre as primeiras medidas de Fidel: "O governo decretou que 

os aluguéis deveriam ser reduzidos em 50%, os livros escolares e 

os remédios, em 25%." Essas medidas eram justificadas assim: 

"Ninguém possui o direito de enriquecer com as necessidades 

vitais do povo de ter moradia, educação e saúde."  

Sobre o futuro de Cuba, após as dificuldades enfrentadas, 

segundo o livro, pela oposição implacável dos EUA e o fim da 

ajuda da URSS: "Uma parte significativa da população cubana 



guarda a esperança de que se Fidel Castro sair do governo e o 

país voltar a ser capitalista, haverá muitos investimentos dos 

EUA. (...) Mas existe (sic) também as possibilidades de Cuba 

voltar a ter favelas e crianças abandonadas, como no tempo de 

Fulgêncio Batista. Quem pode saber?"  

Sobre os motivos da derrocada da URSS: "É claro que a 

população soviética não estava passando forme. O 

desenvolvimento econômico e a boa distribuição de renda 

garantiam o lar e o jantar para cada cidadão. Não existia 

inflação nem desemprego. Todo ensino era gratuito e muitos 

filhos de operários e camponeses conseguiam cursar as melhores 

faculdades. (...) Medicina gratuita, aluguel que custava o preço 

de três maços de cigarro, grandes cidades sem crianças 

abandonadas nem favelas... Para nós, do Terceiro Mundo, quase 

um sonho não é verdade? Acontecia que o povo da segunda 

potência mundial não queria só melhores bens de consumo. 

Principalmente a intelligentsia (os profissionais com curso 

superior) tinham (sic) inveja da classe média dos países 

desenvolvidos (...) Queriam ter dois ou três carros importados na 

garagem de um casarão, freqüentar bons restaurantes, comprar 

aparelhagens eletrônicas sofisticadas, roupas de marcas 

famosas, jóias. (...) Karl Marx não pensava que o socialismo 

pudesse se desenvolver num único país, menos ainda numa 

nação atrasada e pobre como a Rússia tzarista. (...) Fica então 

uma velha pergunta: e se a revolução tivesse estourado num país 

desenvolvido como os EUA e a Alemanha? Teria fracassado 

também?"  



Esses são apenas alguns poucos exemplos. Há muito mais. De 

que forma nossas crianças poderão saber que Mao foi um 

assassino frio de multidões? Que a Revolução Cultural foi uma 

das maiores insanidades que o mundo presenciou, levando à 

morte de milhões? Que Cuba é responsável pelos seus fracassos 

e que o paredão levou à morte, em julgamentos sumários, não 

torturadores, mas milhares de oponentes do novo regime? E que 

a URSS não desabou por sentimentos de inveja, mas porque o 

socialismo real, uma ditadura que esmaga o indivíduo, provou-

se não um sonho, mas apenas um pesadelo?  

Nossas crianças estão sendo enganadas, a cabeça delas vem 

sendo trabalhada, e o efeito disso será sentido em poucos anos. 

É isso o que deseja o MEC? Se não for, algo precisa ser feito, 

pelo ministério, pelo congresso, por alguém.” (destaques e 

colchete inseridos) 

8.  Mas quem será esse “alguém”, se a mentalidade hoje dominante 

entre as autoridades educacionais, professores e autores de livros didáticos – 

como revelado pela já mencionada pesquisa do instituto CNT/SENSUS – 

oferece absoluto respaldo ao tipo de abordagem que é veiculada na obra em 

questão? 

9.  Quem será esse “alguém”, se o ministério e as secretarias 

estaduais e municipais de educação estão sabidamente entre os órgãos 

públicos mais aparelhados pela esquerda militante? 

10.  Quem será esse “alguém”, se a doutrinação acontece no interior 

das salas de aula, longe da fiscalização de quem quer que seja? 



11.  Evidentemente, só os próprios estudantes poderão defender-se do 

assédio político-ideológico praticado por seus professores militantes. Para 

isso, no entanto, é indispensável que eles tenham consciência dos direitos 

compreendidos em sua liberdade de aprender. 

12.  É este, e apenas este, o objetivo da representação: compelir as 

instituições de ensino a esclarecer os usuários dos seus serviços – 

adolescentes na faixa entre 13 e 18 anos – sobre o direito que eles têm de não 

ser doutrinados por seus professores; de não se sujeitar a nenhum tipo de 

propaganda político-partidária em sala de aula; de não ser prejudicados em 

razão de suas convicções; de conhecer o “outro lado” da história; e de 

desfrutar de uma atmosfera de liberdade intelectual em suas escolas. 

13.  Ora, só o Ministério Público – que está começando a ser 

provocado por uma campanha nacional coordenada pela associação Escola 

sem Partido.org 
1
 – poderá assumir a defesa dos estudantes, fazendo com que 

as escolas adotem medidas concretas para conscientizá-los dos direitos 

compreendidos em sua liberdade de aprender. Para isso, nada mais eficaz (e 

barato) do que afixar em cada sala de aula um cartaz contendo a relação dos 

Deveres do Professor abaixo sugerida: 

 

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. 

                                                 
1
 No Distrito Federal, o Ministério Público, embora ainda não tenha determinado a instauração de inquérito 

civil, está dando normal andamento a uma representação idêntica à destes autos, como se vê da certidão 

anexa. 



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. 

 

14.  Trata-se, apenas, de dar aos estudantes os meios de que eles 

necessitam para se defender do assédio ideológico praticado pelos professores 

militantes, já que, em razão das circunstâncias concretas em que se 

desenvolve a doutrinação – o espaço protegido das salas de aula – ninguém 

mais poderá fazer isto por eles. É uma questão de estrita cidadania: 

conscientizar os estudantes dos seus próprios direitos para que eles mesmos 

os defendam. 

15.  A ilustre Promotora, todavia, não vislumbra na realidade 

apresentada pelo recorrente “qualquer empecilho ou prejuízo ao ensino e ao 

desenvolvimento de crianças e adolescentes”. 

16.  Ora, como não? Como sustentar que o cerceamento da liberdade 

de aprender do estudante, a ocultação deliberada de fatos e teorias, a 



simplificação e a distorção da realidade, a ridicularização de certos 

personagens da vida pública e o endeusamento de outros, o uso das aulas e do 

material didático para a veiculação de propaganda político-partidária, como 

dizer que tudo isto não constitui “empecilho ou prejuízo ao ensino e ao 

desenvolvimento de crianças e adolescentes”? 

17.  Se o quadro fático descrito na representação corresponde à 

realidade – e a disposição de apurar tal correspondência é o mínimo que se 

poderia esperar do Ministério Público –, não pode haver dúvida: o prejuízo 

causado às crianças e aos adolescentes pela doutrinação político-ideológica 

nas escolas é gigantesco. 

18.  Afirma a Promotora, com inteira razão, que “a exposição de 

assuntos e temas controversos nas salas de aula, bem como a abordagem de 

questões polêmicas, são necessárias ao aprendizado dos alunos”. Perfeito. O 

problema é que isto não está acontecendo. Ao tratar de questões polêmicas e 

assuntos controversos, professores e autores comprometidos ideologicamente 

restringem o acesso dos alunos à perspectiva e à versão de apenas um dos 

lados, sonegando-lhes as outras ou distorcendo-as. Basta ver a obra de 

subliteratura didática comentada no artigo de Ali Kamel – não por acaso, o 

maior sucesso do mercado editorial
2
. 

19.   Assim, ao contrário do que sugere a decisão ora recorrida, o que 

se pretende nesta representação é, justamente, contribuir para que os alunos 

tenham acesso efetivo a temas controversos e questões polêmicas. Não é outro 

o objetivo do disposto no item 4 da relação de deveres do professor: “Ao 

tratar de questões políticas, sócio-culturais e econômicas, o professor 

                                                 
2
 Segundo reportagem da revista Época, a coleção Nova História Crítica, de autoria de Mário Furley Schmidt, 

teve 9 milhões de exemplares distribuídos desde 1998 pela rede pública de ensino e 1 milhão pela rede 

particular. “Estima-se que 30 milhões de adolescentes estudaram História com ele” (Época, edição 492, pág. 

62). 



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

seriedade –, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas 

concorrentes a respeito”. 

20.  Tanto quanto a ilustre Promotora, o representante também 

entende que os estudantes devem desenvolver opiniões próprias e juízo crítico 

sobre a realidade e que “a função dos professores educadores consiste em 

propiciar o acesso dos alunos às mais diversas informações, e, a partir daí, 

permitir que as crianças e adolescentes tenham liberdade para firmar suas 

convicções, sejam elas políticas ou sociais.”  

21.  Lamentavelmente, porém, isto não está acontecendo nas escolas 

brasileiras. Para ilustrar este ponto, o recorrente pede licença para transcrever 

o depoimento do Prof. Luis Lopes Diniz Filho
3
, da Universidade Federal do 

Paraná, a respeito de sua experiência como aluno do ensino médio, na 

primeira metade da década de 80
4
: 

 A lista de livros que li, por si só, já demonstra que a 

filtragem ideológica dos referenciais teóricos que serviram de 

base para a renovação da Geografia atuou também na seleção 

dos materiais didáticos empregados pelos professores em sala de 

aula. A promessa de que a Geografia Crítica seria diferente por 

valorizar a autonomia de pensamento dos alunos não foi 

cumprida, pois havia uma incoerência semântica no uso de 

                                                 
3
 Informação extraída do Sistema de Currículos Lattes: “Possui graduação em Geografia pela Universidade 

de São Paulo (1990), mestrado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (1994) e doutorado 

em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (2000). Atualmente é Professor Adjunto 2 do 

Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná. Tem experiência nas atividades de ensino e 

pesquisa em Geografia, com ênfase nas seguintes áreas: epistemologia da Geografia, Geografia Econômica e 

Geografia Regional do Brasil.” 
4
 “Das origens às novas gerações da Geografia Crítica: o papel da doutrinação no sistema de ensino”. In: 

“Quebrando a corrente: por uma crítica da Geografia Crítica”. Universidade Federal do Paraná, 

Departamento de Geografia, mar. 2008. 



expressões como “criticidade do educando” e “desenvolver o 

raciocínio crítico”. Tais expressões eram empregadas para 

designar o objetivo de oferecer aos alunos diferentes visões da 

realidade e estimulá-los a refletir autonomamente sobre cada 

uma delas, mas significavam também ensinar aos alunos teorias 

sociais críticas do capitalismo, as quais cindem a sociedade em 

“dominantes” e “dominados” e qualificam como meramente 

ideológicas todas as vertentes de pensamento que lhe são 

adversárias. 

 Essa incoerência é explícita em trabalhos acadêmicos 

que versam sobre o ensino de Geografia. É comum esses 

trabalhos assegurarem que “não devem ser simplesmente aceitas 

as explicações que são postas por uma forma única de 

interpretação, por uma única fonte” (Callai, 1999, p. 84), e, logo 

adiante, afirmarem que o objetivo primordial da educação é 

estimular as “paixões, imaginação e intelecto” dos alunos “de 

forma que eles sejam compelidos a desafiar as forças sociais, 

políticas e econômicas que oprimem tão pesadamente suas 

vidas” (Giroux, 1986, p. 262, citado por Callai, 1999, p. 81 – 

itálico no original). Mas como ser fiel à proposta de oferecer 

uma pluralidade de concepções se o objetivo principal da 

educação for o de compelir os alunos a se engajarem em lutas 

políticas inspiradas por uma corrente teórica e ideológica 

específica? Como respeitar verdadeiramente a autonomia de 

pensamento do aluno partindo-se do princípio de que ele está 

enredado por um sistema econômico, social e cultural que o 

impede de ver a realidade social como ela realmente é? (Callai, 



1999; Cavalcanti, 1999). Na prática das salas de aula (e também 

nos livros didáticos, como se verá no próximo capítulo), tal 

contradição se resolveu com a supremacia da missão doutrinária 

sobre o postulado pluralista, de tal sorte que “ensinar a pensar 

criticamente” consistiu simplesmente em inculcar idéias de 

esquerda nos alunos, e ponto final. De fato, o conteúdo das aulas 

de Geografia e também de outras disciplinas a que assisti 

revelava seu teor esquerdista não só na bibliografia usada, mas 

também nas exposições feitas pelos professores, conforme alguns 

exemplos que me ficaram vivos na memória:  

• Minhas duas professoras de Geografia acusavam o regime 

soviético de ser “policialesco” e de se intrometer muito na vida 

do indivíduo, mas com o atenuante de que tais intromissões 

visariam o bem coletivo. Uma delas mencionava, a título de 

exemplo, que na URSS o número de casos de AIDS seria muito 

pequeno porque os soropositivos eram obrigados a relatar com 

quem haviam mantido relações sexuais (sic!). Numa discussão 

em sala sobre o socialismo, a mesma professora afirmou que “lá 

as pessoas são felizes”, numa referência ao suposto fato de que, 

se não havia eleições na URSS, por outro lado a população 

gozava de um bom padrão de vida. 

• Diante disso, é quase desnecessário dizer que as professoras de 

História e de Geografia não falavam nada ou quase nada sobre 

as dezenas de milhões de mortos produzidos pelas revoluções 

socialistas, os gulags, as torturas, etc. Se algo foi dito a respeito, 

a ênfase foi tão pequena, e contrabalançada por tantos supostos 

atenuantes, que eu simplesmente não consigo me lembrar de 



nada. Creio que tomei conhecimento das atrocidades cometidas 

sob o socialismo muito mais pela leitura de jornais do que na 

escola – meu pai era assinante d‟O Estado de São Paulo. 

• Já no que diz respeito ao regime de 64, as críticas à censura, 

assassinatos, torturas, etc. eram freqüentes e enfáticas, sem que 

qualquer atenuante fosse apresentado. Pelo contrário, uma de 

minhas professoras de Geografia afirmou, ao comentar o legado 

da ditadura, que de nada adiantava o prefeito dizer que estava 

urbanizando as favelas, “pois o problema é a própria favela”. 

Certa vez, os professores do colégio levaram os alunos para uma 

mini-passeata em favor das “diretas já” (demos uma volta no 

prédio e na praça ao lado gritando palavras de ordem em favor 

desse movimento). Aparentemente tratava-se de nos ensinar a 

importância da democracia, mas, diante das relativizações 

históricas apresentadas quando o assunto eram as ditaduras 

comunistas, fico imaginando que, para a maioria dos alunos, a 

democracia não era um valor em si mesmo, já que somente as 

ditaduras de direita mereceriam ser combatidas.  

• Essa lógica de dois pesos e duas medidas era ainda reforçada 

pelo fato de que, nas aulas de História (em que usávamos livros 

didáticos), aprendemos que a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem refletia a “ideologia burguesa” da época em que foi 

redigida. O mesmo era dito das teses liberais em favor da 

liberdade econômica, as quais seriam convenientes só para a 

burguesia, não para o conjunto da sociedade. As ditaduras 

comunistas tinham atenuantes, enquanto a “democracia 

burguesa” era só fachada. 



• Ao falar sobre as diferenças de desenvolvimento entre países 

capitalistas, uma de minhas professoras de Geografia citou a 

superioridade dos EUA nas olimpíadas e arrematou: “somos nós 

que pagamos aquelas medalhas todas; nós pagamos aquele 

sorriso dos atletas americanos em cima do pódio”. Como na 

época eu já estava lendo “As Veias Abertas da América Latina”, 

não é difícil imaginar o impacto de tais palavras sobre mim. 

Esse livro, assim como minhas professoras de Geografia e 

também de História, deixavam claro que uma das soluções para 

os problemas dos países subdesenvolvidos, como o Brasil, era a 

moratória da dívida externa. Uma dívida que “já havia sido 

paga”, devido à carga dos juros, e que permaneceria 

“impagável” pelo mesmo motivo. 

• Quando o tema era reforma agrária, minhas professoras 

reproduziam fielmente os discursos do MST, com exceção apenas 

das críticas ecológicas ao agronegócio (na época, essa 

organização ainda não havia se apropriado do discurso 

“verde”). Diziam que a concentração de terras é injusta, que as 

grandes propriedades são improdutivas, que a fome tem raízes 

na “questão da terra”, que é errado falar em “invasão” de 

propriedade, e assim por diante. E sem esquecer que a 

concentração fundiária levava a culpa pela pobreza no Nordeste. 

• Por aí se percebe que a visão de Brasil manifesta nas aulas era 

quase apocalíptica: o país mais desigual do mundo, milhões de 

famintos, miséria crescente, uma grande maioria de pobres 

convivendo com uma pequena elite de milionários, criminalidade 

elevada por conta de uma “crise social” sem fim, etc. 



Desnecessário dizer que jamais foram mostradas aos alunos as 

séries históricas dos indicadores sociais produzidos com base 

nos Censos Demográficos, que revelavam inequivocamente ter 

havido melhora das condições de vida para a imensa maioria da 

população brasileira nas décadas anteriores.  

• Logicamente, a imprensa era acusada de cumprir um papel na 

preservação daquele estado de coisas tão perverso. Fiquei 

sabendo o que era ideologia e que o papel da Rede Globo e dos 

grandes jornais era veicular discursos que ocultam a existência 

de conflitos de classe inconciliáveis e que apresentam os 

interesses de classes particulares como se fossem interesses 

gerais da sociedade. Qualquer discurso em favor da economia 

de mercado, da propriedade privada ou das grandes empresas 

era mentiroso por definição. Ainda assim, era comum o uso de 

matérias jornalísticas nas aulas de Geografia, o que revela a 

lógica de dois pesos e duas medidas com que se validavam as 

informações. 

• Tive um professor de Estudos Sociais que se declarava 

simpatizante do PT e que defendeu a nomeação de parentes para 

cargos públicos de confiança. Seu argumento estava na idéia 

surrada de que tais cargos devem ser preenchidos por pessoas 

de... confiança! Na época, um governante desse partido (creio 

ser Maria Luiza Fontenele, eleita para a prefeitura de 

Fortaleza), estava sendo questionado pela imprensa justamente 

por causa de nepotismo.  

• Uma de minhas professoras de Geografia gostava de organizar 

debates sobre diversos assuntos, inclusive disputas eleitorais, e 



afirmava abertamente: “se depender da minha opinião, votem no 

PT”. Ainda não tínhamos idade para votar, mas ela já preparava 

o caminho. A outra professora era militante do PMDB, mas tão 

marxista quanto a primeira. Sua opção pelo PMDB, numa 

conjuntura em que esse partido ainda tinha em seus quadros 

muitos socialistas que se aglutinaram com forças de centro para 

lutar contra a ditadura, devia ser fruto de sua manifesta 

“paixão” por Antonio Gramsci. Daí que, embora fizesse umas 

poucas críticas ocasionais ao PT, seus alvos preferenciais eram 

o capitalismo, a direita, o latifúndio, etc. Já os professores das 

demais matérias, incluindo as professoras de História, eram 

petistas na sua maior parte, embora geralmente não tão 

explícitos quanto a suas opções partidárias. 

 Diante desse quadro, não é surpresa que a maioria 

esmagadora dos alunos da minha classe do último ano do ensino 

médio (incluindo eu mesmo) fosse formada por simpatizantes do 

PT.” 

21.  Esse depoimento é da maior importância. Ele mostra que o tipo 

de abordagem adotada por professores que usam suas aulas para “fazer a 

cabeça” dos alunos definitivamente não oferece aos estudantes a oportunidade 

de desenvolver opiniões próprias. As opiniões e a crítica já vêm prontas; os 

alunos só aprendem a repeti-las. A “realidade” é mostrada sob uma 

perspectiva única. E essa perspectiva – como sabem por experiência direta 

todos os estudantes e ex-estudantes que passaram pelo ensino fundamental e 

médio nos últimos 30 anos – apresenta, invariavelmente, o mesmo viés 

ideológico, o que impede os alunos de conhecer o “outro lado” da história.  



22.  Ou seja: os professores e autores militantes transformaram o 

ensino numa espécie de “processo sem contraditório”, no qual os alunos são 

obrigados a julgar – formar a sua opinião, exercer o seu juízo crítico –, 

conhecendo apenas a versão de uma das partes. 

23.   O depoimento do Prof. Diniz Filho refere-se à primeira metade 

da década de 80. De lá para cá, a situação piorou enormemente, ao ponto de 

chamar a atenção das duas maiores revistas semanais brasileiras. 

24.  Com efeito, os temas da contaminação ideológica dos livros 

didáticos e da doutrinação ideológica em sala de aula foram objeto de duas 

reportagens especiais publicadas na revista Época (“O que estão ensinando a 

nossas crianças – Os livros didáticos refletem ou distorcem a realidade?”, 

matéria de capa da edição nº 492, de 22.10.2007) e na revista Veja (“Prontos 

para o século XIX”, matéria de capa da edição nº 2074, de 20.08.2008). 

25.  Transcreve-se, da primeira reportagem, o seguinte trecho: 

“ÉPOCA fez um levantamento de 20 livros didáticos e 28 

apostilas de História e Geografia adotados por escolas públicas 

e privadas. Em um país democrático, pode-se esperar que os 

títulos reflitam o amplo espectro ideológico e político da 

sociedade. Não é o que ocorre. A maioria dos livros – em 

especial os de História – é simpática ao socialismo e apresenta o 

livre mercado como um modelo econômico gerador de 

desigualdade e pobreza. Embora a ênfase seja desequilibrada 

para a ideologia de esquerda, isso faz parte do jogo 

democrático. O dado que assusta é a quantidade de distorções 

que os autores fazem em nome da visão socialista.” 



26.   O único reparo a fazer a essas observações é que, em se tratando 

de crianças e adolescentes, a “ênfase desequilibrada para a ideologia de 

esquerda” não faz parte do jogo democrático. Cuida-se, isto sim, de um abuso 

intolerável da liberdade de ensinar em prejuízo da liberdade de aprender dos 

estudantes. E, na medida em que a ação desses professores e autores 

militantes tem como objetivo, ainda que de longo prazo, desequilibrar o jogo 

político em benefício de um dos concorrentes, o Ministério Público – 

enquanto guardião do regime democrático – não pode ficar indiferente a essa 

prática covarde e imoral, que materializa, em última análise, uma grave 

violação à liberdade política de milhões de futuros eleitores. 

27.  A reportagem da revista Veja (cópia anexa) deparou-se com a 

mesma realidade: “uma tendência prevalente entre os professores 

brasileiros de esquerdizar a cabeça das crianças”. Lê-se na matéria: 

“A doutrinação esquerdista é predominante em todo o sistema 

escolar [público] e particular. É algo que os professores levam 

mais a sério do que o ensino das matérias em classe, conforme 

revela a pesquisa CNT/Sensus encomendada por VEJA. Pobres 

alunos.” (...) 

A pesquisa CNT/Sensus ouviu 3000 pessoas de 24 estados 

brasileiros, entre pais, alunos e professores de escolas públicas e 

particulares. Sua conclusão nesse particular é espantosa. Os 

pais (61%) sabem que os professores fazem discursos 

politicamente engajados em sala de aula e acham isso normal. 

Os professores, em maior proporção, reconhecem que doutrinam 

mesmo as crianças e acham que isso é sua missão principal – 

algo muito mais vital do que ensinar a interpretar um texto ou 



ser um bamba em matemática. Para 78% dos professores, o 

discurso engajado faz sentido, uma vez que atribuem à escola, 

antes de tudo, a função de „formar cidadãos‟ – à frente de 

„ensinar a matéria‟ ou „preparar as crianças para o futuro‟.” 

28.  Com o aparente objetivo de desqualificar e amesquinhar a 

representação – reduzindo-a a uma simples investida da “direita” contra a 

“esquerda” –, afirma a Promotora que o recorrente “de forma discriminadora 

não se volta contra o discurso conservador”. 

29.  É verdade; o representante não elenca entre os inúmeros 

exemplos de doutrinação político-ideológica em sala de aula ou livros 

didáticos, situações protagonizadas por professores e autores não 

identificados com a ideologia esquerdista. Isto se explica, todavia, pelo fato 

notório de que, como constatado pela pesquisa CNT/Sensus, “a doutrinação 

esquerdista é predominante em todo o sistema escolar”.  

30.  Existem doutrinadores de direita? Certamente, sim; mas seu 

número é tão insignificante que nem os veículos de comunicação mais 

simpáticos à esquerda lhes dedicam atenção. Goste-se ou não, a realidade é 

que o germe causador da septicemia que está destruindo a educação brasileira 

é de esquerda, não de direita. Não é o “discurso conservador” que ameaça a 

liberdade de aprender dos estudantes brasileiros. A realidade é como é; o 

recorrente não poderia ter inventado uma “doutrinação de direita” apenas para 

satisfazer o “desejo de simetria” de quem viesse a apreciar a representação. 

31.  Seja como for, a circunstância de o recorrente não haver 

mencionado casos de doutrinação praticada por professores conservadores 

não justificava o arquivamento da representação.  Se a ilustre Promotora tem 

motivos para acreditar que o “discurso conservador” – discriminadoramente 



ocultado pelo autor da representação – também representa uma ameaça à 

liberdade de aprender dos alunos, Sua Excelência deveria ter determinado, 

com mais razão, a abertura do inquérito, a fim de apurar também a existência 

desse fato.  

32.  Além disso, o acolhimento da pretensão deduzida nesta 

representação – a afixação de cartazes com os Deveres do Professor em todas 

as salas de aula a partir das últimas séries do ensino fundamental – tende a 

inibir a prática de qualquer espécie de doutrinação, seja ela de esquerda ou de 

direita.  

33.  Para a ilustre Promotora, “o posicionamento político dos 

professores, seja ideologicamente mais progressista ou conservador, não 

afronta ao texto legal e preserva o direito de expressão e da livre propagação 

de idéias”. Isto seria verdade, se os professores não utilizassem suas aulas 

para “fazer a cabeça” dos alunos, para cooptá-los ideologicamente, para 

transformá-los, enfim, em réplicas ideológicas de si mesmos. Em tal 

estratégia, obviamente não há espaço para a livre propagação de idéias – 

salvo, naturalmente, as idéias do próprio professor. 

34.  Ora, há provas abundantes, nos autos e em toda parte, de que isto 

vem acontecendo sistematicamente nas escolas brasileiras, sobretudo nas 

disciplinas de História e Geografia. Trata-se, não custa repetir, de uma 

realidade conhecida por experiência direta de todos os estudantes e ex-

estudantes que passaram pelo ensino fundamental e médio nos últimos 30 

anos, sem falar no ensino superior, onde a situação é muito mais preocupante. 

35.  Ao contrário do que afirma a Promotora, a prática da doutrinação 

político-ideológica em sala de aula e nos livros didáticos é, sim, uma forma de 

exploração – nomeadamente, política – de crianças e adolescentes, o que é 



vedado pelo art. 5º do ECA
5
. Está demonstrado que, no longo-prazo, o que 

pretendem os professores militantes é engrossar as fileiras dos partidos e 

movimentos sintonizados com o ideário socialista. Eles próprios, quando 

estudantes, foram vítimas do assédio que agora praticam contra nossos filhos.  

36.  Não se trata, por fim, na presente representação, de uma tentativa 

de “censurar a manifestação dos professores em sala de aula”, como disse a 

ilustre Promotora de Justiça, exibindo, de modo lamentável, toda a sua 

incompreensão em relação ao pedido formulado pelo recorrente. 

37.  De fato, só uma pessoa que não entendeu ou não quis entender o 

conteúdo desta representação poderia deduzir do pedido nela formulado que o 

recorrente tenha tido a “pretensão de censurar a manifestação dos 

professores em sala de aula”. Trata-se, a toda evidência, de uma ilação 

absurda e infundada, que não encontra nenhum respaldo no conteúdo da 

providência requerida ao Ministério Público. 

38.  Afinal, haveria “pretensão de censura” em pedir-se ao Ministério 

Público que adote as medidas necessárias para compelir as escolas a explicitar 

para estudantes e professores os deveres contidos na lista do item 13? 

39.  Responder afirmativamente a essa indagação significa reconhecer 

o direito dos professores de abusar da inexperiência, da falta de conhecimento 

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

aquela corrente político-ideológica; o direito de favorecer ou prejudicar os 

alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, religiosas, ou da 

falta delas; o direito de fazer propaganda político-partidária em sala de aula e 

de incitar seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas; 

                                                 
5
 Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, 

aos seus direitos fundamentais. 



o direito de omitir dos alunos, ou apresentar-lhes de forma distorcida, as 

versões, teorias, opiniões e perspectivas que contradigam aquela por eles 

adotadas a respeito de questões políticas, sócio-culturais e econômicas; e, 

finalmente, o direito de criar em sala de aula uma atmosfera de intimidação 

capaz de desencorajar a manifestação de pontos de vista discordantes dos 

seus, e de permitir que tal atmosfera seja criada pela ação de alunos sectários 

ou de outros professores. 

40.  A supor que um membro do Ministério Público do Estado de São 

Paulo reconheça esses direitos aos professores, o recorrente prefere acreditar 

que a ilustre Promotora de Justiça DORA MARTIN STRILICHERK não 

compreendeu as razões e o pedido formulado nesta representação.  

41.  Ante o exposto, espera o recorrente que esse egrégio Conselho 

Superior reforme a decisão recorrida e determine a instauração do inquérito 

civil, para os fins especificados na representação. 

  Termos em que pede deferimento. 

  São Paulo, 29 de setembro de 2008 

 

  PAULO ANTONIO DO NASCIMENTO 


