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RESUMO
O Ministério Público brasileiro, tradicionalmente incumbido da defesa dos interesses da
Coroa, da Fazenda e da promoção da ação penal, recebeu, com a Constituição de 1988,
tratamento normativo inovador. Torna-se instituição singular, quando comparada às
congêneres de outros países, independente em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário e responsável pela defesa do regime democrático e dos interesses sociais, aqui
incluído o direito à educação. A partir da experiência prática do autor, Promotor de Justiça,
o trabalho desenvolve reflexão crítica e autocrítica a respeito da organização institucional do
Ministério Público para a defesa do direito à educação. A análise da evolução histórica e
legislativa do Ministério Público brasileiro busca identificar uma possível vocação – ou a
ausência desta – para a defesa de direitos sociais, notadamente os das classes cujos direitos
fundamentais são historicamente negados, além de apontar os desafios decorrentes das
significativas mudanças projetadas no texto constitucional de 1988. Prossegue a pesquisa
com o exame das condicionantes jurídicas, políticas e econômicas atuais e o papel do
Ministério Público na defesa do direito à educação em cenário de globalização,
neoliberalismo e crise do Estado Nacional. Para o exame crítico do atual arranjo institucional
e apresentação de subsídios para seu aperfeiçoamento, passa-se ao estudo da evolução
histórica da educação e do direito à educação no Brasil, identificando-se os principais
debates, interesses em disputa e obstáculos à sua concretização como direito público,
gratuito e de qualidade, tal como posto na Lei Maior. Os fenômenos da juridificação e
judicialização da educação e a crítica ao modo atual de organização e atuação do Ministério
Público em matéria de políticas públicas educacionais são também objeto de análise nesse
contexto. O último capítulo, em exame de dados estatísticos, experiências práticas, pesquisas
e doutrina sobre a atuação do Ministério Público e sobre diversos aspectos da educação
brasileira, trata de explicitar alguns dos problemas que impedem maior eficiência da
instituição na defesa do direito à educação, apontando obstáculos decorrentes da própria
organização institucional e possíveis caminhos para novos arranjos e modos de agir. Nesse
sentido, são discutidas questões como os princípios de independência funcional,
obrigatoriedade de agir, planejamento participativo, taxonomia, organização e publicação de
repertório de casos, a regionalização e a especialização de Promotorias de Justiça
exclusivamente dedicadas ao tema da educação, pretendendo-se, assim, oferecer subsídios
teóricos e práticos para o aperfeiçoamento da instituição em sua função de contribuir para a
concretização do direito à educação.
Palavras-chave: Ministério Público. Direito à educação. Arranjo institucional.
Judicialização. Globalização. Neoliberalismo. Promotorias Especializadas e Regionais de
Educação. Planejamento participativo. Princípio da obrigatoriedade. Independência
funcional. Taxonomia.
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ABSTRACT
The Brazilian Public Ministry, traditionally charged with the defense of the Crown and the
Treasury interests and the promotion of criminal actions, gets an innovative normative
treatment with the Constitution of 1988. It becomes a unique institution when compared to
its counterparts in other countries, independent of the Executive, Legislative and Judiciary
Powers, and responsible for defending the democratic regime and social interests, including
the right to education. Based on the author’s practical experience as a Public Prosecutor, this
study develops a critical and a self-critical reflection on the institutional organization of the
Public Ministry for the defense of the right to education. The analysis of the historical and
legislative evolution regarding the Brazilian Public Ministry seeks to identify possible
vocation – or the absence of it – to the defense of social rights, especially those of the classes
whose fundamental rights have been historically denied, as well as to point out the challenges
arising from the significant changes designed in 1988’s Constitutional text. The research
also focused on the examination of the current legal, political and economic conditions and
the role of the Public Ministry in the defense of the right to education in a scenario of
globalization, neoliberalism, and crisis of the National State. For the critical analysis of the
current institutional arrangement and the presentation of subsidies for its improvement, we
proceed to the study of the historical evolution of the education and the right to education in
Brazil, identifying the main debates, the interests at stake and the obstacles to its
achievement as a public right, with quality and free of charge as set out by the Constitution.
The phenomena of juridification and judicialization of education and the criticism of the
current way of organization and performance of the Public Ministry in matters of educational
public policies are also object of analysis in this context. The last chapter, based on an
examination of statistical data, practical experiences, researches and doctrine about the
performance of the Public Ministry and several aspects of Brazilian education, aims to
explain some problems of effectiveness in the defense of the right to education by the
institution, pointing out possible obstacles arising from the institutional organization itself
and possible ways to new arrangements and more efficient performance. In this sense, issues
such as the principles of functional independence, obligation to perform, participatory
planning, taxonomy, organization and publication of case studies, regionalization and
specialization of Public Prosecutor’s Offices exclusively dedicated to the topic of education
are discussed, aiming to offer theoretical and practical subsidies for the improvement of the
institution in its role of contributing to the implementation of the right to education.
Keywords: Public Ministry. Right to education. Institutional arrangement. Judicialization.
Globalization. Neoliberalism. Specialized and regional education offices. Participatory
planning. Principle of mandatory. Functional independence. Taxonomy.
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INTRODUÇÃO
O embrião deste trabalho tem origem na práxis. Sua nascente é o Grupo de
Atuação Especial de Educação do Ministério Público de São Paulo (Geduc),1 núcleo da
Capital, espaço de tensão entre teoria, direito positivo e prática. Surge, mais precisamente,
de nossa atividade profissional como promotor de justiça que, ao longo de mais de seis anos,2
exerceu suas atribuições em órgão ministerial que tem por incumbência a defesa do direito
à educação.
Pretendendo ser ainda mais específico, as angústias vividas na ação concreta
cotidiana e o anseio de contribuir para tornar real a afirmação constitucional de educação
como direito de todos, universal, gratuito e com padrão de qualidade foram motivação para
reflexão organizada e estudo acadêmico do tema, com o objetivo de mais bem identificar
obstáculos e apontar possíveis medidas para aprimoramento da organização institucional e
atuação do Ministério Público em tal seara.
Parece-nos adequado consignar de maneira transparente e desde o princípio
desta dissertação o lugar de onde o autor deste trabalho observa o objeto de sua pesquisa e
como com este se relaciona, pois a pergunta central que ressoa e nos impulsiona a tal trabalho
é: está o Ministério Público institucionalmente organizado para, no âmbito do direito à
educação, desincumbir-se com legitimidade democrática e eficiência das obrigações que lhe
foram constitucionalmente atribuídas?
Esta pergunta não é elaborada por observador externo ou pretensamente
neutro, mas por membro da instituição que, em sua vivência funcional, pouco a pouco
elaborou a hipótese de que o Ministério Público, preso a conceitos, estruturas e formas de
atuação profundamente marcadas por sua origem na persecução penal e na tutela de direitos
dos chamados hipossuficientes perante o Poder Judiciário, ainda não encontrou princípios
norteadores, estrutura organizacional, procedimentos e modos de agir apropriados à
intervenção em políticas públicas educacionais.
A formulação da questão central decorre, como dissemos, da vivência
profissional, assim como a hipótese inicial de resposta ao menos parcialmente negativa. Do
mesmo modo, o interesse em realizar investigação cuidadosa e que possa dar respostas mais

1

Instituído pelo Ato Normativo nº 672/2010-PGJ-CPJ, alterado pelo Ato Normativo nº 700/2011-PGJ-CPJ,
com a missão, em síntese, de atuar na defesa do direito à educação em sua dimensão transindividual.
2
Fui designado e iniciei minhas atividades no Geduc em abril de 2011, permanecendo em tal função até a data
de conclusão deste trabalho.
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convincentes à indagação central e às perguntas que desta se desdobram não é puramente
teórico, mas tem por objetivo elucidar e apontar falhas no atual padrão de organização e
atuação institucional do Ministério Público, contribuindo com a construção de alternativas e
medidas de aprimoramento que possam conferir à instituição melhores condições de realizar
importante papel na concretização do direito à educação tal como previsto na Constituição.
Ao longo da pesquisa, evidentemente, realizamos, além da autocrítica e da
descrição de dificuldades, dilemas e eventuais soluções observadas em casos concretos que
tramitaram no Geduc, esforços para estabelecer o distanciamento necessário para a produção
de trabalho que não se resumisse ao relato de percepções pessoais ou que tivesse por meta
exclusivamente a produção de um programa prático de reforma institucional sem
problematizar aspectos teóricos fundamentais, como o papel e o lugar do Ministério Público
no Estado Democrático de Direito e no projeto Constitucional de 1988, a relação da
instituição com a política, a democracia e a sociedade civil, bem como a correlação de tais
questões com o desenho e as formas de ação da instituição.
O exame de legislação, documentos, dados sobre movimentação processual e
expedientes extrajudiciais, doutrina e reflexão crítica sobre princípios e formas de
organização institucional do Ministério Público foram utilizados para encontrar respostas à
indagação antes exposta e às demais dúvidas daí decorrentes, bem como para elaborar
propostas que de fato contribuam para o aperfeiçoamento institucional e, consequentemente,
para a tutela do direito fundamental à educação.
Nada obstante a existência de importantes estudos sobre o Ministério Público
brasileiro, sua origem, evolução histórica, aspectos normativos, crises e desafios — Coura;
Fonseca (2015), Garcia (2014), Goulart (2013), Martins Júnior (2015), Mazzilli (2015) e
Ribeiro (2010), entre outros — pareceu-nos relevante a análise de experiência do primeiro
grupo especializado de promotores de justiça, no estado de São Paulo, incumbido de atuar,
em perspectiva difusa e de forma especializada, na defesa do direito à educação.
Entendemos relevante tal estudo, dentre outras razões, por se dedicar ao
exame da atuação do Ministério Público em estreita relação com a própria elaboração, a
execução e a fiscalização de políticas públicas educacionais — diferentemente do que ocorre
na tutela de direitos individuais ou de grupos de pessoas determinadas —, por se tratar de
projeto inovador e de oportunidade para compreender, em maior profundidade, as
possibilidades e limitações de atuação ministerial em sistemas estadual e municipal de
ensino de enormes proporções e bastante complexos como são os do estado e do município
de São Paulo.
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O professor Marco Aurélio Nogueira adverte:

O Brasil está hoje precisando de maiores esclarecimentos sobre a atuação do
Ministério Público, sua importância e sua utilidade para a cidadania. Trata-se de
uma instituição que se integrou em lugar de destaque à arquitetura do Estado
brasileiro. É respeitado e admirado, mas nem sempre se conhece tudo o que pode
fazer. O MP precisa saber se apresentar para a sociedade, revelar para ela sua
relevância institucional, legitimar-se sempre mais perante ela. Para que vá nesta
direção, ganhos em termos de conhecimento crítico e de autoconhecimento são
fundamentais (NOGUEIRA, 2015, p. 297).

Os anos vividos no Grupo de Atuação Especial de Educação da Capital,
ademais, oportunizaram intenso intercâmbio com os diversos atores, burocracias e forças
envolvidas nas disputas políticas por projetos educacionais e com aqueles diretamente
implicados na construção necessariamente coletiva das políticas públicas indispensáveis à
concretização do direito à educação.
A interlocução com governos, secretarias de educação, integrantes da
burocracia do Poder Executivo — dos órgãos centrais ao chão da escola —, sindicatos,
especialistas em educação, professores, pais e alunos certamente permeia a estrutura e o
conteúdo deste trabalho.
A condição de promotor de justiça do Geduc também proporcionou
importante intercâmbio com promotores de justiça e operadores do direito de outras
comarcas e estados, valendo destacar o rico contato e o compartilhamento de aflições, teses
e experiências no âmbito da Comissão Permanente de Educação (Copeduc), do Grupo
Nacional de Direitos Humanos, órgão de assessoramento do Conselho Nacional dos
Procuradores-Gerais de Justiça.3
Delimita-se, destarte, o objeto deste trabalho, à análise da organização
institucional do Ministério Público e os impactos de tal modelo na maior ou menor eficiência
de sua atuação na garantia do direito à educação, partindo-se da premissa de que há
peculiaridades na estruturação constitucional do direito educacional e do Ministério Público
que justificam a busca de arranjos específicos na atuação desta instituição no campo de
referido direito social.
Partindo, como dissemos, de constatação prática de fragilidades na maneira
de organização e no agir institucional, queremos verificar em que medida o atual desenho

3

A Copeduc é formada por membros dos Ministérios Públicos de todos os estados e da União, com o objetivo
de desenvolver estudos, compilar e compartilhar artigos e peças processuais relacionadas ao direito à educação,
bem como de formular enunciados que são submetidos ao Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de
Justiça e, se aprovados, divulgados como orientação a todo o Ministério Público.
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atende às demandas constitucionalmente positivadas e confere à instituição as condições de,
com eficiência e legitimidade democrática, contribuir para a concretização do direito à
educação e, consequentemente, dos objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil em nosso Estado Democrático de Direito.
Busca-se examinar se referidos desenho e modo de agir institucional servem,
ou, contrariamente, criam dificuldades para que a instituição possa efetivamente colaborar
na garantia do direito à educação, de modo que sua atuação não seja apenas voluntarista,
desarticulada, demandista e fundada em independência funcional solipsista que se confunda,
portanto, com puro subjetivismo.
Não se trata, assim, do exame paralelo, em capítulos estanques, do Ministério
Público e do direito à educação, mas da relação entre os arranjos institucionais do Ministério
Público e sua contribuição para a concretização desse direito, com ênfase, em relação a este,
nos processos de educação ocorridos em estabelecimentos formais de ensino.
Em outras palavras, considerada a missão constitucional da instituição na
defesa dos direitos sociais e consideradas as especificidades da estruturação também
constitucional do direito à educação — seja em sua organização federativa e em regime de
colaboração, seja com observância aos princípios que regem o ensino no Brasil —,
pretendemos discutir como harmonizar tais arranjos, indicando novas possibilidades de
organização e de atuação do Ministério Público, mais consentâneas com os reais e principais
problemas da educação nacional, respeitadas as peculiaridades do direito educacional e dos
processos de ensino e aprendizagem.
Cumpre destacar, ainda em caráter introdutório, que o objeto da pesquisa é o
Ministério Público enquanto instituição e sua relação com a defesa do direito à educação.
Não se trata do exame de boas práticas ou de desvios de determinados promotores de justiça
ou da análise de instrumentos processuais mais ou menos eficientes na tutela de tal direito.
São os aspectos institucionais, seus reflexos na atuação dos membros da instituição e os
impactos nas políticas educacionais que nos interessam.
O conceito de instituição aqui referido corresponde à clássica definição de
Hauriou (2009, p. 19):

Uma instituição é uma ideia de obra ou de empresa que se realiza e dura
juridicamente num meio social; para a realização dessa ideia, organiza-se
um poder que lhe confere órgãos; por outro lado, entre os membros do
grupo social interessado na realização da ideia, produzem-se manifestações
de comunhão dirigidas pelos órgãos do poder e reguladas por
procedimento.
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Importante para os limites e objetivos deste trabalho é a análise mais detida,
não do aspecto formal do conjunto de regras que conformam a instituição Ministério Público,
mas de como se dá a estrutura organizacional para a consecução de sua ideia diretriz,
especificamente no campo do direito educacional.
Preocupa-nos

o

Ministério

Público

instituição,

considerado

como

organização estruturada para a realização de determinados fins — no caso específico, para a
tutela do direito à educação — e que condiciona e molda a forma de agir dos indivíduos e
grupos que a integram e também dos indivíduos e grupos externamente atingidos por suas
ações.
Algumas premissas demarcam o ponto de partida desta pesquisa. Em primeiro
lugar, a experiência tem revelado certo esgotamento do modelo de judicialização de questões
afetas a políticas públicas educacionais. Assim, se no campo jurisprudencial importantes
avanços foram alcançados — por exemplo, com o reconhecimento do direito universal à
educação infantil e à declaração desta, pelo Supremo Tribunal Federal, como direito público
subjetivo —, a concretização de tal direito tem esbarrado em circunstâncias de fato, com a
complexidade própria das políticas públicas de ampla escala, que não encontram no Poder
Judiciário solução satisfatória. Em segundo lugar, este trabalho tem em profunda
consideração críticas advindas das ciências sociais e também de estudiosos do direito,
notadamente no que diz respeito às fontes de legitimidade democrática da instituição para
agir em nome da sociedade em matéria de políticas públicas e à ausência de coordenação e
posições efetivamente institucionais sobre temas sensíveis do direito à educação.
Para dialogar com as consistentes críticas acima mencionadas e que serão
aprofundadas no decorrer do trabalho, abordaremos aspectos da evolução histórica do
Ministério Público, questões relacionadas à releitura e convivência de princípios de
independência funcional e unidade institucional, especialização e regionalização de
promotorias de justiça de educação, institucionalização de espaços e procedimentos de
construção democrática de planejamento estratégico, priorização de demandas democrática
e coletivamente acordadas em sínteses de consenso, em contraposição à atuação reativa e
obrigatória às representações individuais ou de grupos esparsos e desarticulados, bem como
a construção de repertórios de casos e teses institucionais, de modo a radicalizar a
transparência no agir institucional e permitir accountability.
Conforme adverte Homem (2006, p. 27), se as instituições não podem ser
compreendidas sem se estudarem seus pressupostos teóricos, para que se conheça a realidade

17

institucional há que se verificar também a técnica burocrática utilizada em seu interior,
“evitando centrar a história exclusivamente na legislação ou na ciência do direito”.
Este trabalho, portanto, ao longo de seus capítulos, abordará aspectos
teóricos, legais e práticos a respeito do Ministério Público brasileiro em sua missão
constitucional de defesa do Direito à Educação,4 cotejando expectativas normativas e dados
de realidade de seu desenho institucional, problemas deste decorrentes e possibilidades de
novos arranjos, mais eficientes e democráticos.

4

Não foram objeto de especial preocupação o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Militar,
tendo em vista que a atuação em defesa do direito à educação concentra-se basicamente no Ministério Público
Estadual e no Ministério Público Federal.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Ministério Público brasileiro, forjado nos debates da Assembleia
Constituinte de 1987-1988, concebido em clima de euforia própria de período de reconquista
da liberdade e de redemocratização do País, foi depositário de esperanças de concretização
de direitos sociais historicamente negados e, em síntese, da realização dos objetivos
fundamentais da República.
O texto constitucional de 1988 projetou instituição nova, singular até mesmo
quando comparada com suas congêneres em âmbito internacional. Transformou referida
instituição — historicamente autora da ação penal, interveniente em determinados processos
judiciais e advogada do Estado — em organização independente, defensora da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Recebeu o Ministério Público enorme gama de atribuições, parte das quais —
segundo nossa compreensão — estranhas àquelas até então afetas à instituição. A defesa dos
interesses sociais e o consequente envolvimento com as respectivas políticas públicas, a
desvinculação do agir “perante o Judiciário” e a acumulação das funções de defensor do
povo ou ombudsman são exemplos de referidas novidades.
Ao novo desenho normativo, portanto, haveria de corresponder novo arranjo
institucional.
De fato, instituições — no caso, compreendidas como organizações
destinadas à realização de determinados fins — são construções sociais e, assim como
dependem da ação das pessoas que as integram, precisam construir estruturas e
procedimentos que induzam e estimulem seus integrantes a perseguirem de maneira eficaz
os objetivos para os quais foram criadas, sob pena de se deslegitimarem perante a sociedade
e, no limite, perderem sua própria razão de existir.
Após duas décadas atuando em diversas funções no Ministério Público
paulista e em razão da experiência nos últimos anos em grupo especialmente criado para a
defesa do direito à educação, entendemos que era momento de reflexão crítica e autocrítica
a respeito de tais questões que, no desenvolvimento do presente trabalho, foram consolidadas
em uma indagação principal: estaria o Ministério Público institucionalmente organizado
para, no âmbito do direito à educação, desincumbir-se, com legitimidade democrática e
eficiência, das obrigações que lhe foram constitucionalmente atribuídas?
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A prática indicava-nos resposta ao menos parcialmente negativa à
mencionada pergunta. Consignamos em capítulo introdutório a vivência de certo
esgotamento do modelo de judicialização de políticas públicas educacionais, sendo certo
que, mesmo quando conquistadas importantes vitórias no campo jurisprudencial, nem
sempre estas correspondiam à efetiva concretização do direito em caráter universal e de
acordo com as normas e princípios constitucionalmente fixados.
Há certa organização cronológica das ideias consignadas ao longo dos
capítulos, como que sintetizadas em três perguntas sobre o passado, o presente e o futuro da
instituição. De onde veio o Ministério Público brasileiro? Onde está? Para onde vai?
A análise da evolução histórica do Ministério Público brasileiro permitiu
identificar sua origem profundamente relacionada aos interesses da Coroa e à promoção da
ação penal. Discordando de grande parte da doutrina, não identificamos na legislação
anterior à Constituição de 1988 ou nos documentos de referência à atuação de promotores e
procuradores uma vocação natural ou histórica para a defesa dos interesses sociais ou das
classes subalternas, especialmente quando violados pelo Estado, por governantes e/ou pelas
classes dominantes.
Verificamos, ademais, que foi tardia sua concepção normativa como efetiva
instituição e que, durante a maior parte de sua existência, o Ministério Público brasileiro
organizou-se de maneira a que promotores estivessem mais atrelados às estruturas judiciais
das comarcas onde atuavam do que àquelas de uma instituição ministerial, articulada em
torno de uma ideia-diretriz, com planejamento e metas claras a serem perseguidas.
Até 1988, portanto, o esboço de desenho institucional estimulou atividade
quase que exclusiva em processos judiciais, atividade individual, isolada, restrita ao
território da comarca, em um exercício solitário de subsunção de fatos às normas.
No seio da instituição, contudo, surgiram vozes críticas e, como sói acontecer
em organizações em contínuo e conflituoso desenvolvimento, estas se fizeram ouvir em
momento de redemocratização do país, sobretudo nos trabalhos da Constituinte.
A Constituição de 1988, portanto, não consolidou instituição ministerial que
na prática já se revelava defensora dos interesses sociais e do regime democrático, tendo, em
verdade, criado nova instituição ou, ao menos, remodelado profundamente o Ministério
Público, conferindo-lhe, no campo normativo, perfil e fins singulares.
O grande desafio, admitido inclusive por aqueles que participaram
efetivamente de tal refundação, seria o de transformar o texto constitucional em realidade, o
que, como verificamos ao longo do trabalho, não seria tarefa fácil. Tradicionalmente
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dedicado a funções repressivas do Estado, de intervenção em processos judiciais e na defesa
de indivíduos considerados hipossuficientes, o Ministério Público passaria em 1988 a ser
instituição independente, com a obrigação de contribuir para a construção e a manutenção
de regime substancialmente democrático, com a necessária e consequente efetivação dos
direitos sociais constitucionalmente protegidos.
Instituições, todavia, como dissemos, são construções sociais que modelam
os que as integram e são por estes influenciadas, razões que explicam, ao menos em parte,
as dificuldades e contradições ainda hoje enfrentadas pelo Ministério Público, especialmente
no que diz respeito à consolidação de estrutura institucional de fato comprometida com
prioritária e intransigente defesa dos direitos sociais.
Nos limites deste estudo, procuramos então analisar em que contexto
histórico, jurídico, social, político e econômico se coloca o desafio de concretização desta
instituição projetada, dentre outras coisas, para a defesa do direito à educação.
Em primeiro lugar, temos que o Brasil é, constitucionalmente, Estado
Democrático de Direito, comprometendo-se e comprometendo todas as instituições com a
execução de agenda transformadora, estabelecida pela soberania popular, com os objetivos
de construir sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar
a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, além de promover
o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.
Conservadorismo e distanciamento das camadas da população cujos direitos
sociais são histórica e permanentemente negados são atitudes absolutamente incompatíveis
com o perfil constitucional e missões do Ministério Público. Este, ao contrário, tem por
obrigação, nos limites de suas atribuições, contribuir para a transformação social em busca
dos objetivos positivados no art. 3º da Constituição.
Para tanto, a instituição há de ter clareza que se insere em conjuntura de crise
do Estado Nacional, de predomínio do neoliberalismo e de globalização, circunstâncias que
fragilizam e submetem os países em desenvolvimento a interesses econômicos sem qualquer
compromisso com a soberania popular constitucionalmente manifestada e com a
democracia.
O Ministério Público, defensor dos direitos sociais, necessita de arranjo
institucional que tenha em conta, inclusive, que mencionado contexto tem acarretado
retrocessos em conquistas de direitos fundamentais e a própria negação da categoria “direito
social”, observando-se tendências de substituição desta afirmação jurídica por simples
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estratégias econômicas de focalização dirigidas aos segmentos pobres e excluídos,
considerados não funcionais para o mercado globalizado.
Concentração de riqueza e desigualdade social, livre trânsito do capital e o
confinamento espacial máximo dos setores inassimiláveis e problemáticos da população são
também consequências da ordem global vigente, no dizer de Bauman (1999, 2005, 2013),
citado ao longo do texto. Observa este autor o crescimento de um absolutismo econômico
global em detrimento das esferas democráticas locais, incapazes de enfrentá-lo.
O Ministério Público, titular da ação penal, defensor dos direitos sociais e do
regime democrático, precisa reequilibrar suas estruturas e redirecionar suas ações com maior
ênfase para estas duas últimas áreas, sob pena de se tornar mais um agente a reforçar tal
estado de coisas, absolutamente contrário aos ditames constitucionais e aos objetivos da
República.
Para fazer valer integralmente a Constituição — resultado de arranjo
assimétrico e conflitivo em cenário de concentração de riquezas e ampliação de
desigualdades —, o Ministério Público precisa organizar suas estruturas e emprestar sua
força institucional para fortalecer a democracia substancial e defender os direitos sociais,
posicionando-se ao lado das classes dominadas.
A organização institucional para a defesa do direito à educação, ademais, não
pode prescindir da análise também da construção histórica de tal direito entre nós, o que foi
objeto de exame no segundo capítulo do trabalho.
Assim como ocorreu com o Ministério Público, foi tardia a positivação de
política pública educacional e a estruturação de instituições escolares de caráter universal,
com alcance popular.
Ao longo de toda a República, as Constituintes e os Parlamentos tiveram suas
discussões legislativas sobre o direito à educação pautadas por disputas entre defensores da
escola pública e da escola particular, entre aqueles que pregavam e pregam a precedência da
família e da igreja em relação ao Estado e aqueles que lutavam e lutam por espaço público e
laico de compartilhamento da cultura e de formação para a cidadania.
Compreender a evolução, os saberes acumulados, o teor dos debates e lutas
históricas do campo educacional é também essencial para que o Ministério Público, ao se
organizar e atuar, tenha condições de fazê-lo com maior competência e em respeito aos
atores e espaços democráticos de deliberação e execução das necessárias políticas públicas.
Uma organização institucional que desconsidere tais aspectos e um modo de
agir que siga apostando na juridificação e na judicialização das políticas e relações
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educacionais contrariará a missão do Ministério Público de zelar pelo regime democrático
e, especialmente no âmbito educacional, violará princípios de gestão democrática,
descuidando-se da noção básica de que educação é, por essência, construção coletiva.
É preciso ressalvar, todavia, que boa parte da crítica a respeito do papel do
Ministério Público em suposta excessiva judicialização das políticas públicas decorre de
análises que equiparam as funções desta instituição às do Poder Judiciário, equívoco, em
parte, causado pela insistência do Ministério Público em ainda espelhar seu desenho
institucional naquele próprio da atividade judicante.
Ainda que não tenhamos fincado as fundações de nosso trabalho em uma
teoria ou linha de pensamento específica, encontramos em Habermas (2011, 2012a, 2012b)
apontamentos importantes para um Ministério Público que, fortalecendo o regime
democrático, atue em procedimentos dialógicos, participativos e extrajudiciais na defesa dos
direitos educacionais.
Superando o conceito de hipossuficiência da sociedade e o modo de ação
tutelar, paternalista, o Ministério Público, em experimentação cuidadosa de novos arranjos
e práticas institucionais, pode e deve estabelecer procedimentos garantidores da participação
dos excluídos em processos comunicacionais e decisórios, garantindo reequilíbrio para
vocalização de demandas de parcela da população que, em sociedade complexa e de massa,
encontra dificuldades de mobilização e acesso aos centros de representação política.
Especialmente em suas funções de defensor do povo e de sociomediador, o
Ministério Público pode contribuir para o restabelecimento de pontes entre demandas sociais
e as esferas de representação política, cobrando destas, por intermédio de seu instrumental
extrajudicial e judicial, que explicitem as razões de suas omissões, justifiquem a eventual
impossibilidade de atendimento aos pleitos ou, ao final, que, cientes destes, tenham nova
possibilidade de elaboração e implementação das políticas públicas correlatas.
Para que tenha legitimidade democrática para exercer tais funções, não
bastam a investidura constitucional de representação funcional, o acesso à carreira por
concurso público ou a reiteração de boas práticas. A instituição há que se organizar
internamente de forma democrática e estabelecer procedimentos que impliquem sua abertura
efetiva às demandas populares e ao controle social.
Agendas periódicas e obrigatórias de escutas sociais e audiências públicas,
ouvidoria híbrida ou externa, taxonomia adequada para os temas de direitos sociais e
transparência na divulgação de teses institucionais, planos, projetos e programas de atuação
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de promotorias são algumas das medidas institucionais que poderiam legitimar
substancialmente a atuação do Ministério Público.
Especificamente no campo do direito à educação, será tanto mais legítima a
atuação do Ministério Público quanto maior for sua capacidade de garantir os princípios
educacionais constitucionalmente positivados, sem se imiscuir no campo de autonomia da
escola e nos processos de ensino e aprendizagem. A intervenção ministerial — firme para a
defesa do direito fundamental à educação, fazendo valer a normativa de direito internacional
e constitucional, servindo de enforcement dos planos decenais de educação e cobrando
políticas públicas de quem tem o dever de elaborá-las e realizá-las —, deve encontrar limites
no chão da escola, nos espaços próprios dos saberes e práticas educacionais.
Em busca de resposta à pergunta central de nossa pesquisa e de subsídios para
o necessário aperfeiçoamento institucional, constatamos, em informações estatísticas, em
normas sobre a organização ministerial e em pesquisas disponíveis sobre a instituição, a
ausência de dados consistentes que pudessem revelar atuação prioritária e eficiente na defesa
do direito à educação.
Apenas em 2011 o Ministério Público do estado de São Paulo criou um Grupo
Especial de Atuação de Direito à Educação (Geduc) e somente em 2013 o Conselho Nacional
dos Procuradores-Gerais expediu recomendação para a criação de promotorias
especializadas de educação.
Relatório de atividades elaborado pelo Conselho Nacional do Ministério
Público revela que a educação é o nono, entre os dez principais temas considerados nos
procedimentos de investigação instaurados, superado até pelas questões consumeristas.
Prevalecem as atividades de caráter repressivo, de controle e, na defesa dos interesses
difusos, em temas também tradicionais, positivados inclusive em normas anteriores à
Constituição de 1988, como no caso do meio ambiente.
Feitas algumas considerações sobre a experiência prática do Geduc e sobre a
importância do trabalho interdisciplinar no campo do direito e das políticas públicas
educacionais, destacamos a importância das vias extrajudiciais e comunicacionais para a
garantia do direito à educação.
Salientamos, ainda, os problemas decorrentes da ideia de obrigatoriedade de
resposta a toda e qualquer representação que em tese corresponda a lesão ou ameaça de lesão
a direito educacional, defendendo alternativa de responsabilidade interinstitucional e social
compartilhada, com adoção de planejamento participativo e eleição de prioridades para a
atuação das promotorias de justiça de direitos sociais.
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Independência funcional vinculada a procedimentos coletivos de discussão,
de construção de consensos possíveis e de deliberação, associada à especialização de
promotorias de justiça de educação em divisão espacial regionalizada são conclusões — em
forma de propostas de aprimoramento institucional — que decorrem do desenvolvimento
das reflexões e dados coletados na pesquisa.
Para finalizar, é preciso consignar que o trabalho de pesquisa feito a partir do
olhar de quem, em certa medida, é também parte do objeto da investigação, traz vantagens
e desvantagens.
A vivência diária das dificuldades e avanços institucionais, assim como a
experimentação, por décadas, dos instrumentos processuais e extrajudiciais disponíveis para
a defesa do direito à educação, garantem alguma segurança a respeito do que é dito.
A constante procura do distanciamento necessário para evitar que o trabalho
acadêmico seja excessivamente marcado por impressões pessoais do promotor de justiça e
para a identificação de evidências que demonstrem que, ao contrário, a observação diária
encontra respaldo na pesquisa, é tarefa árdua.
Esperamos ter alcançado o equilíbrio necessário, em um encontro de teoria e
práxis que seja socialmente útil.
Evidentemente, ao término deste trabalho não pretendíamos apresentar um
projeto completo e acabado de novo desenho institucional de Ministério Público defensor do
regime democrático e do direito à educação. Como diz o título, o estudo realizado limitouse a apresentar alguns subsídios teóricos e práticos para o aprimoramento da instituição no
desempenho de tais funções.
Da indagação inicial, acreditamos ter confirmado resposta em parte negativa.
Há, segundo nossas conclusões, amplo espaço de aperfeiçoamento institucional para que o
Ministério Público brasileiro possa desincumbir-se, com legitimidade democrática e
eficiência, de suas obrigações constitucionais de defesa do direito à educação.
Outras perguntas, contudo, surgiram enquanto procurávamos respostas para
a primeira. A mais angustiante para quem integra a instituição e se dedica à defesa do direito
à educação é a seguinte: teria sido a mais acertada — quando da Assembleia Constituinte —
a escolha do Ministério Público, diante de sua tradição de Procurador da Coroa e titular da
ação penal, como instituição defensora do povo e dos direitos sociais?
Tal resposta apenas a própria instituição dará. Para que seja positiva, além da
radicalização das práticas democráticas em seu interior, em seus procedimentos e em suas
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relações interinstitucionais e com a sociedade, parece-nos que muitas mudanças, além
daquelas sugeridas neste trabalho, serão necessárias.
Qual o perfil de profissional desejado para uma instituição que acumula
inúmeras atribuições, mas comprometida com a defesa dos direitos fundamentais e com os
objetivos da república positivados no art. 3º da Constituição? Como aperfeiçoar o processo
seletivo e de formação de todos os integrantes da instituição para que tenham clareza e
comunguem de sua ideia diretriz? Qual o papel das Escolas do Ministério Público na
formação inicial e continuada de promotores e procuradores, de forma a que estejam em
permanente reflexão a respeito de suas ações? Qual o papel das corregedorias — para além
da fiscalização de produtividade em procedimentos que, no mais das vezes, resumem-se a
controle de prazos e número de ações propostas e inquéritos instaurados —, em termos de
indução de planejamento e ações articuladas com resultados sociais aferíveis?
Não há como negar que o Ministério Público cresceu, conquistou respeito e
participou de importantes batalhas, seja no combate ao crime organizado e à improbidade
administrativa, seja na defesa do direito ambiental, entre outros.
Há, todavia, inúmeras questões institucionais que mereceriam atenção e
estudo acadêmico, preferencialmente aplicado à prática, permitindo-nos, assim, avançar na
concretização daquele Ministério Público projetado na norma constitucional, ainda hoje em
construção.
O Ministério Público, instituição criada no seio do Estado Democrático de
Direito, para, em cooperação com outros atores, tornar reais os objetivos da república, não
tem o direito de se acomodar. Para realizar sua função transformadora, há que ter humildade
para receber críticas e se submeter ao controle social, tendo-os em alta consideração, e
sabedoria para exercer permanente reflexão e autocrítica, além de coragem para assumir os
riscos inevitáveis de sua própria transformação. Riscos maiores, todavia, estão no
imobilismo e na cristalização de práticas e arranjos institucionais anteriores à Constituição
de 1988.
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