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Há uma diferença, algo mais, entre a 
CONFENEN, federações e sindicatos de 
estabelecimentos de ensino e as outras 

entidades sindicais congêneres. Todas têm a prerro-
gativa e dever de coordenar e defender os interesses 
econômicos e profissionais das respectivas catego-
rias econômicas ou profissionais, de cada categoria 
como um todo e não apenas de um ou de alguns 
de seus integrantes, salvo quando repercutirem em 
toda ou grande parte dela.

No entanto, entidades sindicais de estabeleci-
mentos de ensino são responsáveis por algo mais, 
um princípio, uma filosofia, uma opção por regime 
de governo: a liberdade de aprender e de ensinar, 
que impede a possibilidade de um ensino único, es-
tatal, ensejador e mantenedor de ditaduras provisó-
rias ou duradouras. Com essa bandeira, nasceram.

Em 1944, os diretores de escolas particulares 
anteviram: a 2ª Guerra Mundial terminaria; a ditadu-
ra de Getúlio Vargas cairia; o mundo e o Brasil muda-
riam muito; fatalmente, ocorreria uma constituinte, 
para criar um estado democrático.

A escola particular correria dois riscos: tornar-
-se o ensino único e estatal; não se permitir o ensino 
religioso e, em consequência, os estabelecimentos 
mantidos por entidades confessionais.

Embora surgido em 1933 com outro nome, 
como Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do 
Distrito Federal (Rio de Janeiro), a entidade apare-
ceu oficialmente em 1944.

Em 9 de setembro de 1944, no Rio de Janeiro, 
o sindicato de estabelecimentos de ensino daquele 
estado iniciou e realizou o I Congresso Nacional dos 
Diretores de Estabelecimentos de Ensino Secundário 
e Comercial. Nele, nasceu a semente. Uma de suas 
recomendações finais foi criar urgentemente a Fede-
ração Nacional dos Estabelecimentos de Ensino.

A germinação ocorreu de 20 a 27 de janeiro de 
1946, no II CONEPE, realizado em Belo Horizonte. 

Inicialmente, a ideia era criar a Ordem dos Edu-
cadores do Brasil. Para sua concretização, foi no-
meada uma comissão, constituída de Plínio Leite, 
Sílvio Marcondes, Pe. Artur Alonso, Juvenal Lino de 
Matos, Francisco da Gama Lima Filho, Antônio de 
Lara Resende, Pe. Hélder Câmara, Anselmo Páscoa, 
Mário Porto, Vitório Bergo, Pe. Félix Barreto e Derly 
Chaves.

No decorrer de seus trabalhos, verificou-se que 
a Ordem não encontraria suporte legal para traba-
lhar em defesa da necessidade e interesses do ensi-
no de livre iniciativa.

Para empunhar a bandeira da liberdade de en-
sinar e de aprender e a possibilidade de opção por 
uma educação com filosofia religiosa, criaram-se 
duas entidades nacionais: a Federação, braço legal 
sindical, garantida e limitada pela organização pre-
vista na legislação vigente; e a AEC – Associação 
das Escolas Católicas, que não sofreria as vedações 
aplicáveis a entidades sindicais. Lembre-se que, até 
então, as escolas confessionais, geralmente, eram 
subvencionadas pelo poder público.

70 ANOS 
DE BANDEIRA DESFRALDADA

Se existe uma 
confederação, 

nenhuma outra 
entidade, federação 

ou sindicato pode ter 
abrangência nacional, 

pois a Constituição 
impede dupla 

representação de uma 
categoria na mesma 

base territorial.

A legislação da época só permitia a criação sin-
dical depois de, pelo menos, dois anos de funcio-
namento da respectiva associação profissional. Por 
isso, em 1946, os seis sindicatos, que a constituíram, 
criaram a Associação Profissional Nacional dos Esta-
belecimentos de Ensino.

Oficialmente, pela carta sindical conferida pelo 
Ministério do Trabalho, a Federação Nacional dos 
Estabelecimentos de Ensino foi criada em 12/3/48, 
formada pelos sindicatos do Rio, São Paulo, Minas 
Gerais, Bahia, Pernambuco e Ceará. Posteriormen-
te, foram criados e filiados a ela os sindicatos do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito San-
to, Sergipe, Alagoas e Pará, além do desdobramento 
das entidades de São Paulo e Rio.

A Diretoria Provisória (1947-1948) foi constitu-
ída de Antônio Lara Resende, Francisco Lima Filho, 
Antônio Filgueiras Lima, Augusto Guzzo, Luís de 
Mello Campos e Sílvio Marcondes. A ela, sucedeu 
a primeira diretoria definitiva, com o acréscimo de 
Pe. José Coelho de Souza Neto, Taciel Cyleno, Isaias 
Alves, João Lopes de Assis, Aderbal Jurema, Juvenal 
Lino de Matos e Silas Botelho.

Ainda em 1977, no final de sua gestão, como 
presidente, José Gomes Santiago transferiu sua 
sede, como determina a lei, para Brasília.

A Federação não poderia reunir dez ou doze sin-
dicatos apenas. Era necessário atingir todo o país.

A partir de 1978, na gestão de Roberto Dornas, 
já então com a sigla FENEN, ela criou os sindicatos 
de: Brasília, Goiás, Goiânia, Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso, Tocantins, Amazonas, Acre, Rondônia, 
Amapá, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Para-
íba e Campina Grande. Antes, já existia o SEMESP/SP.

Transformação em CONFENEN – até 1988, a CLT 
não permitia a criação de confederação de estabe-

Roberto Dornas

lecimentos de ensino. Eles deveriam se agregar à 
Confederação Nacional de Educação e Cultura, tendo 
como companheiros: editoras, gravadoras, artistas, 
haras, árbitros de futebol, circos, cinemas, teatros, 
bibliotecas, laboratórios, orquestras e outras catego-
rias. Com a Constituição Federal de 1988, caiu a proi-
bição legal. Então, a FENEN – Federação Nacional 
dos Estabelecimentos de Ensino se transformou na 
CONFENEN – Confederação Nacional dos Estabeleci-
mentos de Ensino, em 22 de março de 1990. Assim, 
desde então, a entidade máxima e única (impossível 
haver mais de uma confederação da mesma catego-
ria), de âmbito nacional, constitucional e legalmente 
representante da categoria econômica dos estabele-
cimentos de ensino, é a CONFENEN. Observe-se que, 
no seu nome, não consta o adjetivo particulares, por 
uma razão simples: não pode haver (como também 
não pode haver federações e sindicatos) uma confe-
deração de escolas estatais.

Se existe uma confederação, nenhuma outra 
entidade, federação ou sindicato pode ter abran-
gência nacional, pois a Constituição impede dupla 
representação de uma categoria na mesma base 
territorial.

SINDICATOS PIONEIROS

Destaque-se o pioneirismo e visão de futuro dos 
seis sindicatos que possibilitaram e viabilizaram a 
criação da Federação Nacional dos Estabelecimentos 
de Ensino: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, 
Bahia, Pernambuco e Ceará. Em 1946, os seis já exis-
tiam como sindicatos ou associações profissionais, 
primeiro estágio, sendo certo que o do Ceará surgiu 
em 1943; da Bahia e de Pernambuco, em 1946; o 
primeiro deles, apareceu em 1933, no Rio de Janei-
ro, como Sindicato dos Proprietários de Estabeleci-
mentos de Instrução; em São Paulo, a semente foi 
a Federação das Escolas de Comércio de São Paulo, 
em 1932; em Minas Gerais, já existente antes como 
associação (pelo menos desde 1945), a carta sindical 
é de 16/7/1947.

A ATUALIDADE DA CONFENEN

A Constituição Federal e a Consolidação das 
Leis do Trabalho organizam as entidades sindicais 
de categoria econômica ou profissional em sistema 
confederativo: em 1º grau, na base, congregando e 
representando diretamente a categoria, o sindicato; 
em 2º grau, reunindo o mínimo de cinco sindicatos, 
a federação; em 3º grau, representando a categoria 
em âmbito nacional, a confederação, reunindo o mí-
nimo de três federações. É única e abrange todo o 
território nacional. A Confederação que representa 
escolas é a CONFENEN e outra não pode existir em 
razão da proibição da Constituição Federal de existir 
mais de uma entidade sindical, de mesmo grau, de 
uma categoria, na base territorial de abrangência.

A CONFENEN resultou da transformação da FE-
NEN, como sua sucessora. 
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BRASIL MEDIEVAL

FALA DO PRESIDENTE
Prof. Roberto Dornas

Porque eram bárbaros, 
barbarizaram a Europa e 
o berço da civilização 

ocidental, mergulhando-as numa 
longa noite de mais de mil anos.

O bárbaro se guia apenas pelo 
instinto: o estômago, o imediato, a 
satisfação individual, a violência 
para se impor, sua impunidade e a 
visão apenas do próprio umbigo.

Seu inimigo é quem pensa, ra-
ciocina, enxerga outro mundo, vis-
lumbra anos na frente, imagina um 
mundo futuro, crê diferentemente, 
se aperfeiçoa, convence com argu-
mentos, respeita a individualidade. 
É seu inimigo porque o incomoda, 
obriga-o a pensar e a estudar. Quer 
a coletivização, a igualdade por 
baixo, a mediocrização porque fora 
disso se sente menor. Se sente e é, 
porque incapaz de avançar, de pro-
gredir. Por isso, detesta o mérito, 
porque o mérito de um é para eles 
fonte de humilhação e não estímu-
lo para cuidar do próprio desenvol-
vimento e do antoaperfeiçoamen-
to. Ele é bárbaro, bárbaro quer 
ficar e seu sonho é o barbarismo. 
Como alguém pode ousar pertur-
bar sua certeza?

O símbolo e ápice do barbaris-
mo foi a Inquisição. O patrulha-

mento ideológico, o politicamente 
incorreto, a acusação de discrimina-
dor, a violência física contra quem 
vê, crê, pensa, enxerga diferente-
mente, imagina e propõe um mundo 
atualizado, à base da razão e do bom 
senso. São suas marcas. Aos galileus 
que não aceitam a mediocridade e a 
paz dos que não conseguem pensar, 
evoluir, filosofar, constatar e criar 
coisas novas, incomodando a segu-
rança dos néscios, a condenação à 
fogueira, depois das torturas. O bár-
baro parou no tempo e quer o retro-
cesso à era dos troglodistas, fazendo 
fogo no bater de pedras ou na esfre-
ga de dois madeiros. É o que sabe 
fazer.

O Brasil caiu na mediocrização e 
no barbarismo da Idade Média dos 
anos 400 a.C.

Só a escola, com muito tempo, 
pode salvá-lo e criar-lhe um novo Re-
nascimento, educando hoje para que 
as gerações futuras aprendam a pen-
sar, raciocinar, ter senso crítico, ca-
paz de fazer o país, avançar e progre-
dir, se regendo por princípios, valores 
e méritos.

*.*.*.*.*
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permite a divisão de acréscimo decorrente de atendimento não coletivo a 
alunos da série ou período por todos os demais estudantes. A legislação 
tem natureza econômica, de custos e preços e não caráter social ou de 
Robin Hood.

Vale, finalmente, acrescentar que, sendo a matrícula um contrato ci-
vil, ninguém é obrigado a contratar com quem não quer e o inadimple-
mento de uma parte exime a outra de cumprir a sua contraprestação. Isso 
ficou bem claro na decisão pelo STF da ADIN nº 1081-DF-94, havendo una-
nimidade dos onze ministros nesses dois aspectos.

Como se vê, tudo muito claro e lógico, só assim não entendendo os 
que não querem ler ou que fingem não entender o que leem. A escola, 
contudo, não pode abrir mão de seus direitos, a não ser por sua própria 
opção ou liberalidade. Tem que estar preparada, conhecer seus direitos, 
saber argumentar e ter competência para lutar por eles perante qualquer 
pessoa, órgão ou autoridade.

II - TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA O ESPECIAL

Roberto Dornas
“II – criação de programas de prevenção e atendimento 

especializado para os portadores de deficiência física, senso-
rial ou mental...”

A determinação é do inc. II, §1º, art. 227, Capítulo VII, da 
Constituição da República, que trata “Da Família, da Criança, 
do Adolescente e do Idoso”.

O §1º trata da obrigação do Estado.

É imaginável alguém com problema da coluna tratar-se com cardiolo-
gista, procurar o ortopedista para tratamento de distúrbios pulmonares e 
respiratórios ou o psiquiatra se a doença for cardíaca? É lógico? Para os 
que pregam, para serem politicamente corretos ou para angariar votos, 
inclusão social a qualquer custo, mesmo que em prejuízo ou discrimina-
ção do portador  de necessidade especial, é possível e certo. Por isso, 
pretendem que de qualquer jeito o aluno portador de necessidade espe-
cial seja incluído na escola não especializada, que não tem equipamento, 
material e pessoal treinado para dispensar-lhe o atendimento especial de 
que necessita. Essa pretensão também embute o recalque, sentimento de 
culpa ou complexo de quem tem, na família, uma criança ou adolescente 
que necessita de tratamento e cuidados especiais.

Os graus de deficiência ou necessidade variam de indivíduo para indi-
víduo. Conforme ele, qualquer escola conseguirá satisfazer o aluno; ou-
tros alunos precisam de escola com alguma especialização; uns outros 
precisarão de uma escola altamente especializada e bem equipada.

Os falaciosos da inclusão a qualquer preço querem que os demais alu-
nos arquem, através dos preços fixados para as anuidades escolares, com 
os custos adicionais e diferentes que cada portador de necessidade espe-
cial causar.

Seja qual for o intuito que move esses falaciosos, precisam lembrar-se 
de que, qualquer que seja a lei infra-constitucional, ela não se sobrepõe 
ao texto constitucional.

E a Constituição da República, no seu art. 205, assevera que a educa-
ção é direto de todos e DEVER do Estado e da Família; no 208, inciso III, 
determina ser dever do Estado o “atendimento educacional especializado 
aos portadores de deficiência, preferencialmente (e não obrigatoriamen-
te) na rede regular de ensino. Ao tratar da família, da criança e do adoles-
cente, no art. 227, §1º, inc. II, mais uma vez, dispõe ser obrigação do Esta-
do o atendimento especializado para os portadores de deficiência física, 
sensorial ou mental.

Nem necessidade de ser estudante de Direito há, bastando saber ler 
um pouco, para alguém entender que a obrigação de atender o aluno por-
tador de necessidade especial é do Estado, como dele e da família o dever 
de educar. Logo, não é da escola particular que, até por sua opção e con-
dições, conforme o caso, poderá fazê-lo, nem dos demais alunos que a 
frequentam.

Aos autores de projetos e leis demagógicas,  vale lembrar que a com-
petência para legislar sobre educação  é  da  União. Ao exercer sua prerro-
gativa, deverá obedecer aos preceitos constitucionais.

Continua na página 4
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LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA

I - ASSÉDIO ILEGAL À ESCOLA PARTICULAR

Roberto Dornas
O art. 226 da C.F. cuida da família que tem especial aten-

ção do Estado. O art. 227 trata do dever da família e do Estado. 
O § 1º diz das atribuições do Estado. E, seu inc. II:

“ Criação e programas de prevenção e atendimento espe-
cializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sen-
sorial ou mental...”

Em todos os tempos e lugares, seguidamente, a escola particular sofre 
assédio ilegal: atender aluno portador de necessidade especial; receber 
aluno fora de faixa etária; não cobrar de aluno devedor; não negativar no-
mes de devedores; não exigir comprovante de quitação anterior para ser 
matriculado; manter profissional especializado para aluno que dele neces-
sitar; não punir disciplinarmente aluno com suspensão de aula ou expedi-
ção de transferência e por aí afora.

De modo geral, argumentam que educação é direito fundamental de 
todos e que não se pode negar acesso a ela. Estufam o peito para dizer isso.

O pior é que o assédio parte de órgãos ou pessoas que deveriam en-
tender bem de Direito: associações, órgãos de defesa do consumidor, pro-
motores e procuradores, políticos demagogos, projetos e leis de interesse 
eleitoreiro e, às vezes, até de decisões judiciais. Não sabem ou fingem não 
saber ou sabem, mas são movidos por outros intuitos, que, no ordena-
mento do direito objetivo, acima de qualquer lei ou posição pessoal está a 
Constituição.

Já que é assim, as escolas devem se preparar para refutar bem as falá-
cias revestidas de erudição e de domínio dos mandamentos legais. Vamos 
relembrar alguns mandamentos constitucionais.

Inicialmente, o artigo 5º, inciso II: ninguém será obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

Quanto à escola particular, prevê o artigo 209 constitucional que o en-
sino é livre à iniciativa privada, atendidos dois requisitos: cumprimento 
das normas gerais da educação nacional e autorização e avaliação de qua-
lidade pelo Poder Público.

Normas gerais da educação nacional se enfeixam na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (9394/96), que constitui competência exclusi-
va da União (artigo 21, inciso XXIV, C.F.).

Decorre ainda do artigo 209 que a escola particular não é concessão 
ou delegação do poder público, mesmo porque não se inclui nos serviços 
e atividades exclusivos ou de prerrogativa da União, os quais podem ser 
concedidos ou delegados.

O direito fundamental de acesso à educação é dever do Estado, que 
deve garanti-lo a todos (artigo 208, C.F.). Em seu §1º, é definido como direi-
to público subjetivo, o que significa ser oponível apenas ao Poder Público.

Por sua vez, o artigo 205 leciona que a “a educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família...”. A escola particular não é família, nem Es-
tado, sendo livre à iniciativa privada. Portanto, não tem a obrigação de 
atender a quem não quer, não tem obrigação de oferecer ensino gratuito 
ou fora de suas possibilidades e proposta.

Quanto ao aluno portador de necessidade especial, o artigo 208, inci-
so III, é explícito na prescrição de que seu atendimento constitui obrigação 
do Estado. Isso é repetido no capítulo que trata do amparo à família.

A Lei 9394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) repete todos 
os mandamentos constitucionais já citados.

No que se refere a anuidades escolares e suas consequências, como 
cobrança de débitos, negativação de nome de devedor, recusa de matrícu-
la e outros, existe lei especial (9870/99). Supletivamente, no que não a 
contrariarem como legislação específica, se aplicam o Código Civil e o Có-
digo de Defesa do Consumidor. Relembrando o disposto no artigo 5º, inci-
so II, da Constituição da República, a lei específica prediz que a matrícula 
constitui um contrato civil para prestação de serviços, celebrado em cada 
ano ou semestre letivo, conforme o regime adotado pela escola. Ela per-
mite a recusa de matrícula até do aluno inadimplente da própria escola, 
quanto mais do estranho.

O preço é fixado para o ano ou semestre letivo e dividido respectiva-
mente em doze ou seis parcelas mensais. Ele decorre dos custos de ensino 
acrescidos da margem de lucro ou “superavit”, dividido pelo número de 
alunos pagantes. Não obriga à escola prestar serviços especializados ou de 
uso individual ou de grupos específicos de alunos gratuitamente. E não 
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Como FENEN - Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, a CONFENEN foi 

idealizada, em 1944, por um grupo de grandes e eméritos educadores da escola particular, 
tendo à frente La-Fayette Cortes, que foi seu idealizador e batalhador por sua organização.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA

III - CONFENEN: 36 ADINS

ADIN ou ADI é a abreviatura de ação direta de inconstitucionalidade. 
Paralela e semelhante a ela, existe a ADPF,  ação por descumprimento de 
preceito constitucional.

A ação se destina à obtenção de declaração do Judiciário do que uma 
lei, norma legal ou ato é inaplicável, por estar em desacordo com preceitos 
constitucionais.

Ao Supremo Tribunal Federal cabe julgar a ação direta de inconstitu-
cionalidade e arguição de descumprimento de preceito constitucional de 
lei ou ato normativo federal ou estadual, atentatório à Constituição Fede-
ral (arts. 102).

A Constituição de 1988, em seu art. 103, conferiu prerrogativa para 
propor ação direta de inconstitucionalidade a “confederação sindical ou 
entidade de classe de nível nacional”. Entende-se que outra entidade na-
cional só tem a prerrogativa se não houver a confederação da respectiva 
categoria econômica ou profissional.

Entende-se também que uma confederação só pode propor ação dire-
ta de inconstitucionalidade em matéria que envolva interesse generaliza-
do da categoria que ela representa.

A atual Constituição foi promulgada em 5 de outubro e 1988. Já no 
mesmo mês, a CONFENEN ajuizou sua primeira ADIN, que recebeu o nº 
2, no STF.

Até outubro de 2014 (26 anos) propôs 36 ações de inconstitucionali-
dade (em média, cerca de 1,04 ações por ano). Uma contra o MEC e uma 
contra leis dos seguintes Estados: Pernambuco, Bahia, Santa Catarina; 
duas contra os Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Distrito Fede-
ral; duas (ADPF) contra súmulas do TST; as demais  contra a União (Presi-
dente da República e Congresso Nacional).

Várias, com concessão ou não de liminar e até com  julgamento  ini-
ciado, ainda não foram julgadas. Inúmeras são contra tentativas legais de 
reduzir a zero ou restringi-lo o caráter filantrópico de instituições que a 

detêm; outro grande número por ferir o art. 209 da Constituição que ga-
rante liberdade de ensino à escola particular, tentando intervenção na sua 
administração ou restringir-lhe a liberdade, como se fosse concessão ou 
delegação do Poder Público. Bom número por incompetência do Estado 
para legislar sobre educação ou ferir competência exclusiva da União, es-
tabelecendo leis estaduais em matéria que não lhe cabe fazer. Duas foram 
especialmente rumorosas. A primeira em 1994, porque Medida Provisória 
retroagia valores de anuidades escolares a tempos pretéritos e os conge-
lava. Foi repetida dez vezes, em razão da reedição de erros em seguidas 
medidas provisórias. Por 10 votos a 1, a CONFENEN foi vitoriosa.

A outra contra a lei que criou o PROUNI. Não contra o PROUNI em 
si, mesmo porque a CONFENEN entende que aluno sem recurso deve ser 
amparado pelo poder público, mas por não aceitação de dispositivos que 
restringem o exercício da filantropia ou por criar discriminação, ao privile-
giar alunos de escolas públicas ou grupos étnicos a que pertenceriam por 
autodeclaração. A  verdade é que o Governo, para não qualificar o ensino 
público, único oferecido às classes mais pobres, privilegia seus egressos, 
discriminando os outros, como se tivessem culpa por terem nascido bran-
cos ou conseguirem frequentar escolas particulares, as que, normalmen-
te, são frequentadas por políticos, seus filhos e altos funcionários públi-
cos. Frise-se que esses pagam duas vezes pelo ensino que recebem: uma, 
indiretamente, através dos impostos, como todo cidadão; outra, quando 
pagam diretamente a escola particular, que tem seus custos e preços au-
mentados por força dos tributos que também paga. Acrescente-se que, 
ao preferirem a escola particular, aliviam o Estado de dar-lhes uma vaga e 
gastar com eles na escola pública.

Como se vê, a luta da CONFENEN tem sido constante, por princípios, 
pela escola particular como base do regime democrático e não por inte-
resses momentâneos, mesquinhos, individuais ou de grupos, sem temer, 
contra quem for necessário. Tem independência e seriedade para ser as-
sim. Em se tratando de princípios, não negocia, porque não troca “um  
prato de comida hoje pela possibilidade de emprego no futuro” ou a vida 
por um momento de celebridade ou ganho de alguém.

Cuida da escola como instituição e um todo no direito de existir o en-
sino de livre iniciativa com liberdade.

Continuação da página 3

La-Fayette Cortes – o idealizador. Antônio Lara Rezende – 1º Presidente.
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O pressuposto da liberdade é a 
responsabilidade sobre si próprio. 
Quando deixamos de ser dono de 

nosso destino, desejos, sonhos e quereres, 
abdicamos da possibilidade de escolha pessoal e 
nos tornamos meramente um sujeito manobrável 
cujo predicado pertence aos outros e não a 
si mesmo. A liberdade é, portanto, um ato de 
responsabilidade e emancipação individual que, 
em vez de nos tornar mais um, nos transforma 
em simples alguém, absolutamente único e 
inconfundível no plano existencial da vida. O 
caminho da liberdade, no entanto, não é fácil 
e exige persistente dedicação. Dedicação para 
compreender criticamente a realidade por meio 
de um progressivo estímulo à razão pensante, 
sem descuidar da leitura silenciosa do saber 
intuitivo. Em outras palavras, a racionalidade, 
além de uma instância do pensar, é uma forma 
de aquisição de consciência, e somente seres 
conscientes conseguem partir de si e chegar ao 
outro sem perder autonomia e independência.

Quando duas personalidades autônomas 
e independentes se encontram, a dominação 

BOAS ESCOLAS, BONS CIDADÃOS

livre responsável, aprendendo a se relacionar 
com os professores e colegas, a respeitar as regras 
do jogo, fazer amizades, viver infantis amores 
inesquecíveis, criar espírito de competição nas 
partidas de futebol, preparar-se e colocar-se à 
prova, ser aprovado ou reprovado nos exames 
e testes, superar dificuldades, conhecer seus 
próprios limites, seus pendores e sua vocação.

Enfim, na escola começamos a olhar para 
nós mesmos e a compreender até onde nossos 
passos podem nos levar. O grau de qualidade da 
democracia está diretamente associado ao nível 
educacional do povo. A regra é simples: boas 
escolas geram bons cidadãos. E bons cidadãos são 
a matéria-prima de bons políticos. O problema é 
que os parasitas do poder não querem um povo 
livre nem instruído, pois, assim, conseguem ficar 
no paraíso da impunidade política, enganando a 
manada de bobos da corte. Dá para deixar de ser 
bobo. Para tanto, teremos que ser mais ativos. 
Ou será que liberdade combina com passividade 
irresponsável?

..............................
E.M. – 01/05/14

se torna impossível, possibilitando a soma de 
duas liberdades individuais rumo à via do avanço 
civilizatório Aqui, andando juntos, chegamos à 
democracia e à política. Somente a democracia 
permite ao indivíduo ser livre, e, ato contínuo, 
emancipar-se para a plenitude da vida. Viver 
a vida plena é vencer a solidão e construir 
pontes de relacionamento interpessoal, ou 
seja a liberdade também nos torna um ser 
político. Logo, é na política de nossas vidas que 
a individualidade torna-se humana, superando 
às barreiras de indiferença. Além da capacidade 
de raciocínio, somos dotados da capacidade 
de sentir, de atrair simpatias e antipatias, de 
possibilitar convergências e gerar divergências 
de unir e separar, de elaborar teses e maquinar 
antíteses, fazendo do diálogo permanente um 
instrumento hábil de superação de diferenças 
com vistas ao aprimoramento da sociedade, 
seja no plano material ou imaterial. No trajeto 
da liberdade, que vai do indivíduo ao cidadão 
consciente temos na escola um papel político 
fundamental. Sem cortinas, é na escola que a 
criança dá os primeiros passos rumo a uma vida 

..............................
SEBASTIÃO VENTURA PEREIRA DA PAIXÃO JR.
Advogado e especialista do Instituto Millenium

JUVENTUDE ROUBADA

O crescimento da Aids, o aumento 
da violência e a escalada das 
drogas castigam a juventude. A 

deterioração econômica exacerba o clima de 
desesperança. A percepção da falência do 
Estado em áreas essenciais (educação, saúde, 
segurança, transporte) gera muita frustração. 
Para muitos jovens, os anos da adolescência 
serão os mais perigosos da vida.

Desemprego, gravidez precoce, aborto, 
doenças sexualmente transmissíveis, Aids 
e drogas compõem a trágica equação que 
ameaça destruir o sonho juvenil e escancarar 
as portas para uma explosão de violência. 
Além disso, a juventude não foi preparada 
para a adversidade. E a delinquência é, 
frequentemente, a manifestação visível da 
depressão.

A situação é reflexo de uma cachoeira de 
equívocos e de uma montanha de omissões. 
O novo perfil da delinquência é o resultado 
acabado da crise da família, da educação 
permissiva e do bombardeio de setores do 
mundo do entreterimento que se empenham 
em apagar qualquer vestígio de valores. Tudo 
isso, obviamente, agravado e exacerbado pela 
falência das políticas públicas e a ausência de 
expectativas.

Se a crescente falange de adolescentes 
criminosos deixa algo claro, é o fato de que 
cada vez mais pais não conhecem os próprios 
filhos. Não é difícil imaginar em que ambiente 
afetivo se desenvolvem os integrantes das 
gangues juvenis. As analises dos especialistas 

CARLOS ALBERTO DE FRANCO
              Diretor do Master em jornalismo, professor de ética e doutor em comunicação pela Universidade de Navara (Espanha)

em políticas públicas esgrimem inúmeros 
argumentos politicamente corretos. Fala-se 
de tudo. Menos de crise da família. Mas o nó 
está aí. Se não tivermos a firmeza de desatá-lo, 
assistiremos, acovardados e paralisados, a uma 
espiral de violência sem precedentes.

Certas teorias no campo da educação, 
cultivadas em escolhas que fizeram uma opção 
preferencial pela permissividade, também 
estão apresentando um amargo resultado. Uma 
legião de desajustados, que cresceu à sombra 
do dogma da educação não traumatizante, está 
mostrando a sua face criminosa.

Ao traçar o perfil de alguns desvios da 
sociedade norte-americana, o sociólogo 
Christopher Lach – autor do livro A Rebelião das 
Elites – sublinha as dramáticas consequências 
que estão ocultas sob a aparência da tolerância: 
“Gastamos a maior parte da nossa energia no 
combate à vergonha e á culpa, pretendendo 
que as pessoas se sentissem bem consigo 
mesmas”.

O saldo é uma geração desorientada 
e vazia. A despersonalização da culpa e a 
certeza da impunidade têm gerado uma onda 
de superpredadores. O inchaço do ego e o 
emagrecimento da solidariedade estão na 
origem de inúmeras patologias. A forja do caráter, 
compatível com o clima de verdadeira liberdade, 
começa a ganhar contornos de solução válida. A 
pena é que tenhamos de pagar um preço tão alto 
para redescobrir o óbvio.

O pragmatismo e a irresponsabilidade de 
alguns setores do mundo do entreterimento 

estão na outra ponta do problema. A era 
do mundo do espetáculo, rigorosamente 
medida pelas oscilações do Ibope, tem 
na violência uma de suas alavancas. A 
transgressão passou a ser a diversão mais 
rotineira de todas. A valorização do sucesso 
sem limites éticos, a apresentação de 
desvios comportamentais num clima de 
normalidade e a consagração da impunidade 
têm colaborado para o aparecimento de 
mauricinhos do crime.

A transformação da internet num 
descontrolado espaço para a manifestação 
de atividades criminosas (a pedofilia, o 
racismo e a oferta de drogas, frequentemente 
presentes na clandestinidade de alguns 
sites, desconhecem fronteiras, ironizam 
legislações e ameaçam o Estado democrático 
de direito) estão na origem de inúmeros 
comportamentos patológicos.

É preciso ir às causas profundas da 
delinquência. Ou encaramos tudo isso com 
coragem ou seremos tragados por uma onda 
de violência jamais vista. O resultado da 
pedagogia da concessão, da desestruturação 
familiar e da crise da autoridade está 
apresentando consequências dramáticas. 
Chegou para todos a hora de falar claro. É 
preciso pôr o dedo na chaga e identificar a 
relação que existe entre o medo de punir e os 
seus efeitos antissociais.

..............................
E.M. – 14/04/14
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O MAIOR PROBLEMA DO 
PROFESSOR HOJE

.............................. 
Roberto Dornas

(Matéria pedida por Cristina Ministério – AMAE Educando/MG)

Sou do tempo em que o professor era respeitadíssimo, figura de 
proa e muito considerada pela comunidade e sociedade. Os pais 

e os alunos o respeitavam veneradamente. Não é mais assim. Ao contrá-
rio: alunos e grande parte dos pais, hoje, o consideram como um empre-
gado seu, uma babá à disposição deles na escola.

Vários fatores contribuíram para o desprestígio da profissão, entre 
os quais, como fruto de um sindicalismo político-ideológico, ser visto 
como qualquer trabalhador engajado em corporativismo de luta de clas-
ses. Sinal dos tempos.

Mas, não só. Grande problema que enfrenta é o desrespeito e a vio-
lência contra ele e contra a escola, por parte de alunos e seus familiares, 
muito imbuídos de seus direitos sem os correspondentes deveres, no 
que são incentivados por vários órgãos e setores.  O aluno é inquieto, 
indisciplinado, sem limites, sem interesse em aprender e sem compro-

misso, com a conivência omissa dos pais. Verdade, ainda, que, por isso, 
o professor tem medo do aluno, sujeito que ficou a agressões gratuitas 
de todos os matizes.

Some-se a isso que, com o desenvolvimento da tecnologia, a escola 
e o professor não mais são fonte, agência e repositório de dados e infor-
mações. O professor tem que trabalhar na formação do conhecimento 
pelo aluno, orientando-o na criação do hábito de aprender a aprender 
sempre. Enfrentar e dominar esse desafio parece ser o maior problema 
na atualidade para qualquer docente. Em síntese, ensinar a pensar, ati-
tude que constitui raridade em nossos dias.

POR UM CONGRESSO INEXPRESSIVO
A Política Nacional de Participação Social – PNPS, tal como 

descrita no Decreto 8243/14, tende a substituir o Congresso 
Nacional na representação popular, para “fortalecer e articu-

lar mecanismos e instâncias democráticas de diálogo” e em “atuação 
conjunta com a administração pública federal” da “sociedade civil” (art. 
1º), criar Conselhos e comissões de políticas públicas e sociais (artigos 
10 e 11) eleitos pelo povo, objetivando auxiliar a Secretaria Geral da 
Presidência da República (artigo 9º) a “monitorar e implementar as polí-
ticas sociais” por eles definidas, com atuação junto às diversas instâncias 
governamentais.

Num curto artigo, é impossível descrever e analisar o nível de 
força que se pretende atribuir a instrumentos “populares”, na pro-
moção, como o governo, das políticas que desejarem, sem a partici-
pação dos legítimos representantes do povo, que são os senadores 
e deputados.

Como os Conselhos e as Comissões serão eleitos pelo “povo”, mas 
a eleição não é obrigatória e o “povo” dificilmente terá condições de 
dedicar-se em tempo integral, deixando trabalho ou ocupações diver-
sas, para estar presente nestas “eleições”, serão os “amigos do rei” os 
beneficiados pelas indicações, que lá estarão presentes, num verdadei-
ro aparelhamento do Executivo e redução do Congresso Nacional à sua 
expressão nenhuma.

Por pior que seja, o Legislativo é eleito pelo povo. Nele estão con-
tidas 100% da representação popular (situação e oposição). No atual 
Executivo, nem 50% do povo brasileiro está representado, pois a atual 
presidente teve que ir ao 2º turno para ganhar as eleições.

Em outras palavras, pretende o decreto que a autêntica repre-
sentação popular de 130 milhões de brasileiros seja substituída por 
um punhado de pessoas, que passará a DEFINIR A POLÍTICA SOCIAL 
DE TODOS OS MINISTÉRIOS, INDICANDO AO EXECUTIVO COMO DEVE 
AGIR!

A linha da proposta é tornar o Congresso Nacional uma Casa de ter-
túlias acadêmicas, pois os Conselhos e Comissões eleitos pelo “povo” 
serão aqueles que dirigirão o país. Por exemplo, a Comissão encarrega-
da da Comunicação Social poderá determinar que o Ministério corres-
pondente imponha restrição de conteúdo à imprensa, a pretexto de que 
é esta a “vontade do povo”, que será “obrigado” a atender aos apelos 
populares.

As políticas públicas e sociais não mais serão definidas pelo Poder 
Legislativo, mas, por este grupo limitado de cidadãos enquistados nes-
tes organismos.

Estamos perante uma autêntica ressurreição, da forma mais insidio-
sa e sorrateira, do PNH-3, que recebeu o repúdio nacional e, por isso, 
nunca foi aplicado.

Às vezes, tenho a impressão, com todo o respeito que tenho pela 
figura da presidente da República,  que ela tem recaídas “guerrilheiras”. 
Talvez, a “devoção cívica” que demonstrou nutrir pelo sangrento ditador 
Fidel Castro – tão nítida no retrato exibido por todos os jornais, de sua 
recente visita a Cuba – a tenha levado a conceber e editar esta larga 
estrada para um regime antidemocrático. É que o decreto suprime as 
funções constitucionais do Parlamento e pretende introduzir entre nós 
o estilo bolivariano das Constituições da Venezuela, Bolívia ou Equador. 
Nelas, o Executivo e o “povo” são os verdadeiros poderes, sendo – é 
o que está naquelas leis maiores,  o Legislativo, Judiciário e Ministério 
Público, poderes acólitos, vicários, secundários e sem maior expressão.

Por ter densidade normativa própria, o referido decreto é direta-
-mente inconstitucional, ferindo cláusulas pétreas da Constituição, que 
é a autonomia e independência dos Poderes (artigos 2 e 60 § 4º, inciso 
III).

Espero que o Congresso Nacional repila o espúrio diploma, com 
base no artigo 49, inciso XI, da Carta Maior, zelando, como deve, por sua 
competência legislativa.

Num curto artigo, é impossível descrever e analisar o 
nível de força que se pretende atribuir a instrumentos 

“populares”, na promoção, como o governo, das 
políticas que desejarem, sem a participação dos 

legítimos representantes do povo, que são os 
senadores e deputados.
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RESÍDUOS DA EDUCAÇÃO
.............................. 

ALELUIA HERINGER LISBOA TEIXEIRA
Doutora em educação pela UFMG e diretora do Colégio Santo Agostinho - Contagem

Toda atividade humana produz seus resíduos, pois nossos proces-
sos são lineares. Entretanto, não é essa a sábia e longeva lógica 

da natureza, na qual os processos são cíclicos. Se a instituição escolar 
abriga uma atividade humana, logo, também produz seus resíduos. Em 
quais contextos são produzidos? Para responder a essa pergunta é pre-
ciso observar toda a “cadeia produtiva”, que se inicia com o processo de 
seleção de alunos, até a sua conclusão no ensino médio.

A produção da excelência escolar está em relação direta com a pro-
dução do resíduo escolar. Essa metáfora pode nos ajudar a entender os 
bastidores dessa relação que é tão pouco explicitada. Hoje, nos damos 
por satisfeitos com a posição da escola no ranking que é elaborado e 
divulgado anualmente pela grande mídia, com base nos resultados do 
Enem e disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa 
Educacionais (Inep).

Ressalto que uma avaliação sistêmica como essa é de fundamental 
importância para o fornecimento de dados que irão subsidiar as políti-
cas públicas e os projetos pedagógicos das escolas. É preciso, sim, anali-
sar os resultados, cruzar informações, identificar e agir nas deficiências. 
Entretanto, a ligeira apropriação realizada, sem a observância de outras 
variáveis, é algo empobrecedor e não nos ajuda a melhorar o nível da 
educação brasileira. Isto porque, na ânsia de “sair bem na fita”, mais e 
mais o foco e o interesse das escolas se voltam para aqueles estudantes 
que poderão oferecer retorno rápido em menos tempo; e menos valor 
e interesse se tem em trabalhar aqueles com dificuldades de aprendiza-
gem em algumas áreas e métodos. Aquilo que deveria ser uma respon-
sabilidade compartilhada da sociedade, que é a melhoria da educação 
de todo o seu povo, segue, de forma perigosa e egoísta, ofuscada pela 
necessidade atlética de subir no pódio.

A produção de resíduo da excelência escolar se dá antes mesmo da 
largada, no processo seleção, que, no passado, era temido e conheci-
do como exame de admissão. Quantos tentam uma vaga? Quantos irão 
conseguir? Quanto mais disputado for esse processo, melhor será a 
composição do alunado.

Em nossa pesquisa sobre o Colégio Estadual de Minas Gerais, es-
cola com 100% de aprovação nos vestibulares, no período de 1956 a 
1964, prevalecia o critério de admissão por mérito de cada candidato, 
ou seja, garantia de igualdade de condições para a competição. De fato, 
todos podiam se inscrever e a prova seria a mesma para todos, contu-

do identificamos que, antes da competição, outras variáveis, além dos 
pressupostos acima, influenciavam de forma significativa o resultado, 
tais como o grau escolar de origem, a possibilidade ou não de fazer um 
bom curso preparatório, a origem social do aluno e o capital cultural 
herdado na família. Dessa elite escolar era possível exigir sempre mais, 
o que redundava em um alto nível de aprovação no vestibular. Esse ciclo 
virtuoso fortalecia a representação da escola como lugar da excelência 
acadêmica.

Os alunos residuais desse exame, provavelmente os com maiores 
dificuldades de aprendizagem e que iriam exigir mais dos professores, 
desistiam ou buscavam escolas “mais fracas”. Para o sociólogo francês 
François Dubet, uma escola justa não pode se limitar a selecionar os 
que têm mais méritos; ela deve também se preocupar com a sorte dos 
vencidos.

Em 1963, já dentro da política nacional de ampliação do número 
de vagas para o ensino secundário, encabeçada pelo então presidente 
João Goulart, o Colégio Estadual de Minas Gerais abriu escolas anexas e 
diminuiu o rigor do exame de admissão. O que aconteceu? A\ excelência 
escolar foi diluída e se perdeu em poucos anos, fazendo-nos entender 
que a excelência só existiu por causa de sua raridade. Era uma escola 
para poucos, e poucos bons, uma elite escolar.

Podemos encontrar outro nicho de produção do resíduo relaciona-
do à produção da excelência escolar quando levantamos os índices de 
reprovação, de evasão ao longo do ano letivo e de transferidos no final 
do ano motivados pela dificuldade em acompanhar o ritmo da escola. O 
que aconteceu: há ensino e não há aprendizagem? Se for de qualidade 
e de excelência, por que não se aprende? Como a escola lida com isso? 
Se não deu conta, foi porque o aluno não se esforçou? Pode ser. Exceto 
para alguns políticos privilegiados, aprender exige um grande investi-
mento de tempo e dedicação por parte do estudante. Entretanto, nem 
todos vão mal por falta de esforço. Conforme Dubet, “o jogo escolar é 
mais propício aos mais favorecidos”.

Constato com satisfação os avanços alcançados com a aplicação e os 
resultados do Enem. Todos precisam se mexer. Entretanto, não podemos 
perder de vista o quanto é de valor social o trabalho de tantas escolas e 
professores que não desistem de seus alunos com baixo aproveitamen-
to escolar. Com propostas metodológicas interessantes, abrem mão do 
pódio, mas não de seus projetos, e suportam bravamente a competição 
bruta e a pressão do mercado. Estamos desvirtuando a grande opor-
tunidade de alavancarmos a nossa educação. O conceito de educação 
de qualidade ou de excelência educacional inclui, necessariamente, um 
bom resultado no Enem, mas é empobrecedor reduzi-lo a esse único 
dado. 

..............................
E.M. –26/04/14

OS DECANOS
A CONFENEN conta com alguns decanos, ainda lidando nas 

atividades educacionais o sindicais. O mais antigo é José Gomes 
Santiago que a ela chegou há cerca de 50 anos. Depois, o atual 
presidente, há 45 anos.

Com 30 ou mais anos de trabalho, pela ordem, Ary Gomes 
dos Santos, Paulo Antônio Gomes Cardim, seguidos, com menos 
tempo por Rosa Cecília Santos Pereira, Raimundo Soares Figuei-
redo, Arnaldo Cardoso Freire e Ignez Vieira Cabral.

José Gomes 
Santiago, 

o mais 
antigo.

>

É preciso, sim, 
analisar os 
resultados, 

cruzar 
informações, 

identificar 
e agir nas 

deficiências. 
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Vícios desabonadores da ordem institu-
cional impedem o Brasil de qualificar-se 

como uma democracia respeitável. Malgrado 
a Constituição de 1988 houvesse abrigado 250 
artigos, verdadeiro catálogo para regência do 
Estado e da disciplina social, 81 emendas lhe 
foram acrescentadas. Qualquer interesse, seja 
pífio ou transitório, logo arregimenta a maioria 
do Congresso para erguê-lo a norma constitu-
cional, via emenda. Segue daí condenar a Carta 
a conflitos entre dezenas de suas disposições, 
com repercussão desastrosa para a eficácia da 
ordem jurídica. 

Cabe uma pergunta, como exemplo: a con-
denação de parlamentar por decisão judicial 
transitada em julgado leva-o à privação dos di-
reitos políticos e, como conseqüência, à perda 
automática do mandato?  A resposta é sim, con-
forme previsto no artigo 15, III, da Lei Magna. Já 
o artigo 55, §2º, dispõe que é competência do 
Senado ou da Câmara a cassação de mandato 
parlamentar, mesmo ante apenação definitiva, 
irrecorrível, um entendimento há pouco rejei-
tado pelo Supremo Tribunal Federal, deixado 
de lado ante o compromisso de que os punidos 
seriam expulsos do Congresso. 

As contradições se enraizaram no mesmo 
terreno onde florescem outras anomalias que 
a pervertem o regime. Se a própria Constituição 

DOAÇÃO E CORRUPÇÃO
e na Constituição ao requerer ao STF o fim das 
doações eleitorais por empresas privadas.

No pleito de 2010, dos R$ 270 milhões en-
viados aos partidos, 50% procederam de em-
preiteiras. Curiosos que setor em grande parte 
dependente de contratos com o poder público 
tenha demonstrado tanta generosidade. Como 
não há provas consistentes – apenas suspeitas 
- é temerário assegurar que a oferenda não pas-
sasse do suborno.

Mas a decisão do STF não resolve por intei-
ro o problema. Primeiro porque o Congresso 
tem pronta proposta da emenda constitucional 
para discipliná-lo conforme interesses próprios. 
Esperam-se mudanças nas normas assentadas 
pela Corte Suprema capazes de inutilizá-las ou 
reduzi-las a restrições mínimas. Depois, em ra-
zão da afoiteza quase sempre premiada com a 
impunidade, as fraudes podem seguir adiante 
mediante métodos oblíquos. Flagrá-los e puni-
-las vai requerer fiscalização e investigação in-
tensivas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a 
fim, sobretudo, de obter o destino de cada par-
cela distribuída aos candidatos.

Em resumo: disfunções institucionais da es-
pécie deslegitimam os poderes da República e 
abastardam a democracia.

..............................
E.M. –18/04/14

contribui para o desarranjo no funcionamento 
da superestrutura política, não há  como negar 
o ceticismo quanto à estatura e solidez da de-
mocracia brasileira.

É no cenário aí estampado que, agora, se 
discute a questão do financiamento das campa-
nhas eleitorais dos partidos. Em julgamento de 
ação proposta pela Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), o Supremo Tribunal Federal (STF), 
com seis votos a favor em um quorum de 11 mi-
nistros, proibiu as pessoas jurídicas (empresas) 
de doarem fundos às organizações partidárias 
para aplicação em eleições.

Se a atividade político-eleitoral não exibis-
se como distintivo a logomarca da corrupção, a 
colaboração do setor privado aos partidos seria 
admissível, correta, como sucede, por exemplo, 
nos Estados Unidos. Mas, aqui, somas ilimita-
das, babilônicas, vão aos cofres das siglas não 
destinadas a gastos globais, como permite a 
Lei 9.096/95 (Lei dos Políticos), mas para distri-
buição prioritária a determinados candidatos. 
Embora consciente das fraudes, o Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) não dispõe de meios para 
identificá-la e punir os fraudadores.

Diante de traficâncias da espécie, a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) agiu com absolu-
to respaldo nas prerrogativas e deveres que lhe 
são atribuídos em seu Estatuto (Lei 8.906/94) 

..............................
Josemar Dantas - Advogado e Jornalista

EXPOSIÇÃO NAS MÍDIAS SOCIAIS E O DIREITO À PRIVACIDADE

Assunto amplamente divulgado e atual-
mente muito usado por grande parte 

da população, as mídias sociais surgiram como 
resultado do avanço tecnológico e crescimen-
to econômico do país na última década. Assim 
sendo, essas “ferramentas eletrônicas” de 
comunicação serviram como alavanca para o 
acesso de diferentes classes sociais a um mun-
do de informações, temas e assuntos, com ex-
trema facilidade e comodidade.

E notória a mudança e eficácia no dia a 
dia de todos nós proporcionadas pelo advento 
dos diversos aplicativos e programas de sof-
tware usados nas diferentes áreas, não sendo 
novidade para ninguém como a  internet mu-
dou algumas esferas da sociedade.

Comunicação, fonte de pesquisa, lazer, 
hobby, trabalho, etc, diversos são os motivos 
pelos quais a internet e suas inúmeras rami-
ficações fazem parte do chamado mundo glo-
balizado e interligado.

Todavia, com o acesso de um número cada 
vez maior de pessoas das diversas classes às 
mídias sociais surgem questões negativas que 
causam na maioria das vezes conflitos e preo-
cupações para os envolvidos.

Atualmente, muitos pais “abrem contas” 
em redes sociais para crianças, postando fo-
-tos, nomes, informações sobre rotinas fami-
liares, viagens etc, mesmo que a criança nem 
consiga ainda pronunciar suas primeiras pala-
vras. Outras pessoas postam a vida de cão, nes-
te caso, a vida de seus animais de estimação.

Edson Martins Filho - 5º período de Direito da UMA/BH

Recentemente, surgiram certos aplicati-
vos usados entre grupos de pessoas a fim de 
“classificar” o homem ou a mulher por meio 
de notas, observações e adjetivos peculiares, 
em relação ao desempenho e conduta sexual, 
eficácia, vigor físico, virilidade, entre outros 
requisitos.

Vale ressaltar que para ser “classificado” o 
usuário deve ter o aplicativo específico em seu 
equipamento eletrônico de comunicação, assim 
como fazer parte deste “jogo”.

Ou seja, podemos dizer que a pessoa que 
aceita participar deste grupo se abstém de sua 
própria privacidade e intimidade? Sob a luz dos 
realities shows, provavelmente a resposta seria 
não.

Mas o fato é que falta responsabilidade e re-
flexão por grande parte dos usuários dessas mí-
dias, antes de exposições inconseqüentes, sem 
o devido cuidado em relação à imagem e vida 
íntima. A grande maioria coloca diariamente 
tudo sobre sua vida, no mais íntimo do ser, tudo 
sobre seus familiares, seus pares, trabalho, es-
tudo, opiniões e experiências, e na maioria das 
vezes de forma exagerada, como em casos em 
que postam a mudança do penteado ou o que 
comeu no café Em outros casos, gravação de 
momentos íntimos de casais, vídeos de crianças 
fazendo uso de drogas e entorpecentes.

A Constituição Federal, em 1988, consoli-
dou nosso país como um Estado democráti-co 
de direito, e sobre os direitos e garantias fun-
damentais, individuais e coletivos, petrifica em 

seu artigo 5º, inciso X: “São invioláveis a intimi-
dade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurados o direito à indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação” e em seu inciso IX: “É livre a ex-
pressão da atividade intelectual artística, cien-
tífica e de comunicação, independentemente 
de censura ou licença”.

Esses direitos constitucionais são perso-
nalíssimos, inerentes ao ser humano. Portan-
to, todo ser humano deve não somente ter a  
consciência de sua existência e do direito de 
invocá-la, mas também ter ciência da sua im-
portância e necessidade de tutela.

Dessa forma, a tutela (por parte do Es-
tado) e o uso de tais direitos não podem ser 
feitos unicamente de forma reativa, somente 
em caso de conflito ou litígio. Deve ser tam-
bém como prevenção, sendo sempre valori-
zados pela pessoa de forma consciente e res-
ponsável.

A dignidade da pessoa humana não é so-
mente ter direitos e garantias fundamentais 
proporcionados pelo Estado.

Immanuel Kant aborda a dignidade a par-
tir da autodeterminação ética do ser humano, 
sendo que a autonomia é a base da dignidade 
e “todo ser racional existe como um fim em si 
mesmo e não como um meio para imposição 
de vontades arbitrárias”.

..............................
E.M. –18/04/14



Pág. 10 – Informativo CONFENEN NOVEMBRO/DEZEMBRO – 2014

CONFENEN - Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino
Edifício Palácio do Comércio, 13o andar - Conj. 1307/131 - SCS
Fone: (61) 3226.4873 - Fax: (61) 3224.4326 - Brasília/DF - Cep: 70318-900

Uma pesquisa feita com mais de 100 mil professores e di-
retores de escola de 34 países aponta que o Brasil está 
em primeiro lugar no ranking de violência nas escolas. O 
levantamento foi feito entre os profissionais dos ensino 

fundamental 2 e médio, que trabalham com alunos de 11 a 16 anos, 
revelando um dado alarmante: 12,5% dos professores ouvidos disseram 
ter sido vítimas de agressões verbais ou de intimidação de seus alunos 
pelo menos uma vez por semana. Esse é o índice mais alto entre os pa-
íses pesquisados, cuja média de queixa é de 3,4% dos docentes. Esse 
estudo internacional sobre ensino, aprendizagem e professores – cha-
mado de Talis, na sigla em inglês – realizado pela Organização para a 
cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mostra que o Brasil 
é seguido nesse ranking por Estônia, com 11%, e Austrália, com 9,7%. Na 
Coreia do Sul, na Malásia e na Romênia, o índice é zero.

Muitas crianças, em seus primeiros anos de vida, utilizam a agressão 
física como recurso para expressar sua insatisfação quando se sentem 
contrariadas. E esse comportamento pode repetir-se durante a vida es-
colar. Condutas não violentas são aprendidas pelas crianças ao longo de 
seu desenvolvimento e cabe a nós, educadores, ensiná-las a manifesta-
rem sua insatisfação por meio do diálogo. Apesar disso, nem todos veem 
aspectos ligados à violência como algo a ser trabalhado em sala de aula 
e não percebem que as situações cotidianas e conflitos podem tornar-se 
oportunidades para ensinar a reagir ao uso de violência.

A coerência é uma palavra-chave no processo de aprendizagem de 
atitudes. Quando reprimimos ou punimos os alunos por atos consi-
derados inadequados  antes mesmo de ouvir deles o que ocorreu, os 
violentamos por impedi-los de exercer seu direito de expressar-se e de 
defender-se. Agindo dessa forma, nos tornamos modelos de compor-
tamentos agressivos e corremos o risco de cometer injustiças contra 
eles. E é quando essa sensação de injustiça torna-se frequente que 

a pessoa passa a experimentar sentimentos negativos em relação a 
quem a educa. Nessas situações, a manifestação do incômodo poderá 
se dar por comportamentos agressivos contra quem faz parte da sua 
convivência.

A escola, entretanto, é terreno fértil para a ocorrência de situações 
conflituosas por reunir, em um único espaço, adultos, adolescentes e 
crianças, em constante interação. É também um espaço educacional 
por excelência para ensinar e aprender a buscar harmonia nas relações 
com o outro. No processo educativo, é impossível destacar a aprendi-
zagem de conteúdos acadêmicos daquela de conteúdos atitudinais. É 
impossível, também, negar à escola a sua tarefa de contribuir para a 
formação de personalidades mais justas e solidárias. No momento em 
que ela assume esse posicionamento, começa a deixar de conceber os 
conflitos interpessoais como problemas a serem extintos do ambiente 
escolar e passa enxergá-los como situações propícias para o ensino e a 
aprendizagem de conteúdos relacionados à convivência e à interação 
social, como o reconhecimento e a expressão de sentimentos, a comu-
nicação assertiva.

O ideal é que o educador deixe de ser um “resolvedor de conflitos” 
e passe a atuar como um mediador. O grande desafio, nesses casos, 
não é encontrar uma solução imediata para eliminar os problemas, mas 
buscar uma forma de ensinar os alunos a resolver pacificamente os con-
flitos nos quais se envolvem, sem romper com o princípio do respeito 
mútuo. O educador, no papel de mediador, é aquele que coordenará 
o diálogo entre os envolvidos no conflito, ajudando-os a tornar cons-
ciência da situação, a reconhecer seus sentimentos e a compreender 
sentimentos e pontos de vista do outro.

..............................
E.M. – 05/10/14

VIOLÊNCIA NA ESCOLA
ALUANI TORDINI

Pedagoga, especialista em relações interpessoais em escola, mestrando em psicologia e educacção pela USP

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2015
Até 31 de janeiro, cada empregador ou empresa deve recolher a con-

tribuição sindical patronal, prevista na Constituição Federal e na Consoli-
dação das Leis do Trabalho.

A contribuição é obrigatória. Há instituições que são isentas de seu 
recolhimento, se comprovarem as condições legais para a isenção. No 
entanto, se tiverem consciência do trabalho de defesa coletiva da cate-
goria feita pelas entidades sindicais, cuja manutenção e funcionamento 

têm custo alto, deviam eticamente e em união esquecer a isenção e fazer 
o recolhimento normal.

O recolhimento deve ser feito até 31 de janeiro, em guia própria, à 
Caixa Econômica Federal, em nome do sindicato de estabelecimentos de 
ensino da região em que se situa a escola.

Se a escola não receber a guia, deve procurá-la no respectivo sindi-
cato.

O valor da contribuição sindical é função do salário-mínimo vigente no ano anterior.
NA FALTA OU DESCONHECIMENTO DO CÓDIGO PRÓPRIO DO SINDICATO, NÃO DEIXE DE 
CUMPRIR SUA OBRIGAÇÃO: PREENCHA A GUIA, UTILIZANDO O 000.015.000.00000-9.

TABELA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2015
N.º DE ALUNOS MATRICULADOS VALOR A PAGAR
Até 60 alunos   R$ 220,00
de 61 a 100 alunos   R$ 435,00
de 101 a 200 alunos  R$ 724,00
de 201 a 400 alunos  R$ 1.086,00
de 401 a 600 alunos  R$ 1.448,00
de 601 a 800 alunos  R$ 1.810,00
de 801 a 1000 alunos  R$ 2.172,00
de 1001 a 1500 alunos  R$ 3.620,00
de 1501 a 2500 alunos  R$ 7.240,00
de 2501 a 4000 alunos  R$ 10.860,00
de  4001 a 10000 alunos  R$ 14.480,00
Acima de 10000 alunos  R$ 18.100,00

A tabela para recolhimento é a que segue.


