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RESGATE DO PORTUGUÊS
Não bastasse a coleção de trapalhadas 

patrocinadas pela incapacidade geren-
cial de executar o oportuno projeto de subs-
tituir o velho e anacrônico vestibular pelo 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 
O Ministério da Educação (MEC) acaba de 
oferecer ao país mais um equívoco. Desta 
forma, a complacência com a incultura e o 
culto à ignorância chegou às raias da irres-
ponsabilidade. Os gênios do Ministério pro-
duziram e estão distribuindo a quase meio 
milhão de alunos do ensino fundamental 
em escolas públicas um livro de português 
que o bom senso não  pode  recomendar.  
Volume da coleção “Viver, Aprender”, o li-
vro, que deveria ser didático, ensina que o 
aluno não precisa seguir normas da gramá-
tica para se expressar. E, para deixar bem 
clara a barbaridade que pretende tornar ofi-
cial, dá exemplos como “os livro ilustrado”, e 
“nós pega o peixe”.

Trata-se da inconsequente transposição 
para os primeiros anos escolares do que ain-
da não passa de uma discussão entre espe-
cialistas: o certo e o errado, tendo em vista o 
contínuo distanciamento entre a linguagem 
popular e a chamada regra culta. Saudável 
e própria dos meios acadêmicos, a questão 
é ainda inconclusa, o que não deveria dar a 
uma das alas do debate – apenas por estar 
mais próxima do poder político atual – o 
direito de tratar a matéria como questão 
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VIGIAR SEMPRE CADASTRO DE ADINs

resolvida. É como autorizar a distribuição de 
um medicamento sobre o qual ainda não se 
formou convicção quanto a seus efeitos cola-
terais eventualmente perigosos. Se for mes-
mo aplicado, esse desensinamento proposto 
pelo livro do MEC será como desempregar o 
professor, dispensar os gastos com a educação 
e liberar a meninada para um recreio perma-
nente, pelo menos quanto às aulas de portu-
guês.

Ao dispensar a escola de sua elementar 
função de ensinar aquilo que o aluno desco-
nhece, a pretexto de não desvalorizar o que 
ele já sabe e emprega, os geniais autores do 
livro argumentam com a restrição social que 
não se deve ter àqueles que se expressam 

em linguagem popular. Batizaram isso de 
preconceito linguístico. E mais: autorizam 
expressamente, como plenamente satisfa-
tória, a falta de concordância de adjuntos 
e verbos com o sujeito, a mais consagrada 
forma de composição da sentença em por-
tuguês. Ao fazê-lo, o livro acaba alimen-
tando – aí, sim – o preconceito contra o 
conhecimento, tão inaceitável quanto qual-
quer outro. É com o juízo e a seriedade dos 
professores que não tiveram preguiça de 
estudar a gramática básica, nem limitação 
intelectual para aprendê-la, que os alunos 
da rede pública terão de contar para esca-
par de mais esse fosso entre os que já os 
separam das boas escolas particulares. Em-
bora mal pagos pelos governos e desconsi-
derados pelos doutores do MEC, caberá aos 
mestres em sala de aula impedir que pros-
pere tamanho equívoco que, movido pela 
demagogia do excesso de valor concedido 
à falta de conhecimento, outra coisa não faz 
senão atirar contra o que mais se espera da 
escola pública: que promova a inclusão dos 
menos favorecidos.

Estado de Minas – 17/05/11

N.R. – Não concordamos com a grafia 
português, em letra inicial minúscula. Trata-

se de uma língua ou uma disciplina (seu 
nome). Logo, substantivo próprio.

NESTA EDIÇÃO

Volume da coleção “Viver, Aprender”, o 
livro, que deveria ser didático, ensina que 

o aluno não precisa seguir normas da 
gramática para se expressar.

A CONFENEN foi fundada em 1944, por 
educadores do Rio de Janeiro, São Paulo e 

Minas Gerais. Nasceu como Federação Nacio-
nal dos Estabelecimentos de Ensino – FENEN, 
transformando-se em 1990 na atual Confede-
ração. Pela Constituição Federal e legislação 
sindical-trabalhista, confederação é a enti-
dade máxima e única, em nível nacional, de 
representação da categoria, no caso, escolas 
particulares. Abaixo dela, ficam as federações 
e sindicatos que têm âmbito regional. Além da 
representação da categoria em nível nacional 
lhe ser prerrogativa exclusiva, ela é vedada a 
qualquer outra entidade, ou seja, só a confe-
deração tem competência legal para fazê-lo.

5 e 7 8 CONVERSA COM QUEM ENTENDE DO ASSUNTO
PROJETOS MONSTRENGOS
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Na década de sessenta, Stanislaw 
Ponte Preta criou o FEBEAPÁ: Festi-

val de Besteira que Assola o País. Chico 
Anísio, há dias, através de sua Salomé, 
disse que MEC significa Ministério de Ex-
terminação da Cultura.

Parece que estamos vivendo um Fes-
tival de Besteira que Atola o País, do qual 
o MEC é ativo participante.

Há anos, deu o aval para a adesão a 
uma reforma ortográfica – no ufanismo 
boquirroto de que o Brasil é importan-
tíssimo no mundo, devendo liderar me-
didas que lhe garantam sobressair. O 
argumento era que a Língua Portuguesa 
precisa de reforma para se tornar de uso 
internacional. Até na China se aprende e 
se ensina a Língua Inglesa.

A reforma simplesmente piorou e 
confundiu a ortografia.

Antes, o Governo já havia preparado 
e queria distribuir uma cartilha de como 
falar “politicamente correto”.

Através do Conselho Nacional de 
Educação, pretendia proibir livro de 
Monteiro Lobato nas escolas, por consi-
derá-lo preconceituoso.

Agora, depois da cartilha anti-homo-
fóbica, surge outra para escola pública, 
ensinando o errado como certo. É verda-
de que uma língua muda, lentamente e 
através dos séculos, quando a linguagem 
padrão, aos poucos, passa a aceitar as 
modificações. Mas não ao ponto de “nós 
é”, “os menino pega peixe” e “a gente fa-
lamos”. Se é para ensinar o errado, para 
que escola e livro?

O que fez o Brasil grande e unido foi 
a língua única. A seguir a tal cartilha, em 
pouco tempo, teremos vários dialetos re-
gionais.

Chega de “menas coisas”, “subzídios” e 
“houveram fatores”, na fala de governan-
tes e seus auxiliares. Já basta o besteirol de 
“brasileiros e brasileiras”, “homens e mu-
lheres”, a título de igualdade e valorização 
da mulher. Daqui a pouco, para distinguir o 
feminino, vamos falar governanta, agenta, 
gerenta, Vosso Ecelêncio, almiranta, co-
ronela, majora, tenenta, sargenta e caba. 
Cargo não tem sexo e gênero. E os animais 
serão vaco e vaca, burro e burra, cavalo e 
cavala, aranho e aranha.

Se não aprenderam e não sabem, não 
maculem e deixem em paz a Língua Portu-

guesa padrão, não querendo modificá-
la para ficar em seu nível e agradar ao 
povo. O povo “não quer lixo, quer luxo”, 
quer aprender, nem quer posicionamen-
to ideológico, no âmbito escolar, com 
lavagem cerebral das crianças. Quer 
aprender, melhorar seus conhecimen-
tos.

Chega de gastar dinheiro com boba-
gens (quanto com a tal cartilha?). Não 
seria melhor subsidiar salário de profes-
sores e financiar alunos carentes?

Basta de querer nivelar tudo por bai-
xo, pela mediocridade.

Chega de patrulhamento e regu-
lamentação de tudo, agora já se que-
rendo interferir até na linguagem e na 
leitura.
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CALOTE NO ENSINO
Lázaro Pontes

Mestre em direito educacional empresarial

A educação, como direito subjetivo, deve ser exigida do estado (en-
tes da Federação). Este sim está obrigado a fornecer o ensino fun-

damental de forma gratuita e progressiva até o ensino médio, direção 
contida nos incisos I e II do artigo 208 da Constituição Federal. Em face 
da necessidade de universalização do serviço educacional, o legisla-
dor constitucional, visando ao atendimento de todos sem distinção, 
possibilitou, via autorização, a oferta da educação pela livre iniciativa, 
sociedade, desde que atendidas as normas gerais sobre educação. 
Ocorre que, diante de políticas  públicas frágeis, sucessivos escânda-
los envolvendo a administração pública e a educação, o ensino público 
perdeu qualidade e, consequentemente, espaço para o ensino priva-
do. Assim, muitos passaram a se socorrer do ensino ofertado pela ini-
ciativa privada, serviço alternativo ao ensino público.

Cursar a graduação é um dos desejos mais comuns entre aqueles 
que concluem o ensino médio. Ingressar em uma universidade não 
é, porém, o maior desafio para esses estudantes. O maior problema 
é manter-se na universidade e conquistar o diploma, principalmente 
se ela for paga: esse sim é o grande obstáculo para a concretização 
do sonho da graduação. Matrículas, mensalidades, taxas etc. É um 
grande investimento, algo que está, muitas vezes, fora das condições 
financeiras dos jovens estudantes. Por isso, o número de inadim-
plentes é cada vez maior nas instituições privadas de ensino supe-
rior. Atualmente, a inadimplência atinge um sem-número de insti-
tuições educacionais, levando, inclusive, muitas delas a interrupções 
educacionais. No ensino privado, várias vêm sentindo de forma cres-
cente os reflexos do calote escolar e tentam de tudo para driblar o 
problema. Corriqueiramente, há notícias sobre a crescente inadim-
plência escolar, culminando, algumas vezes, com inviabilidade da 
continuidade das atividades das instituições de ensino privadas, já 
tendo sido noticiado que a inadimplência de algumas instituições de 
ensino superior alcançou a perturbadora marca de 30% , ou mais.

Numa relação contratual a regra é a de que se uma parte des-
cumpre sua obrigação, deixar de pagar, por exemplo, a outra pode 
deixar de cumprir a dela. No entanto, esta regra não vale para a 
instituição de ensino particular, que tem a obrigação de continuar 
sua prestação de serviço mesmo não recebendo a contraprestação 

MAIS EDUCAÇÃO, MAIOR SALÁRIO
A REMUNERAÇÃO MÉDIA TAMBÉM SUBIU (EM %)

  2009 2010
 Homem 2,52 2,62
 Mulher 2,70 2,54

QUEM TEM NÍVEL SUPERIOR COMPLETO GANHA 570% 
A MAIS QUE ANALFABETOS (EM R$)

 INSTRUÇÃO HOMEM MULHER
 Analfabeto 808,69 680,74
 Ensino fundamental completo 1.249,22 896,56
 Ensino médio completo 1.571,25 1.104,00
 Educação superior completa 5.416,66 3.207,28

devida. O contratante (aluno/responsável) paga se e quando qui-
ser. Pode deixar de pagar, transferir-se para outra escola, deixar de 
pagá-la também, transferir-se de novo, e assim sucessivamente. É 
o chamado “estelionato educacional”. E o empresário educacional 
deve se conscientizar de que sua atividade prescinde de remunera-
ção pelo que, diante de severos quadros de inadimplência, medidas 
administrativas e até judiciais devem ser tomadas. E mais, fixar crité-
rios administrativos de cobrança, mediante desenvolvimento de po-
lítica de recuperação de crédito na própria instituição ou mediante 
contratação de serviços especializados.

Na cobrança administrativa, seja ela realizada dentro da institui-
ção de ensino ou mediante contratação de empresas especializadas, 
é importante a observação de alguns procedimentos que podem 
refletir de forma extremamente positiva na recuperação do cré-
dito, tais como: a) diversificação de estratégias de recuperação de 
créditos, adequados ao perfil de cada inadimplente; b) valorização 
e melhora da qualidade no atendimento e na abordagem ao deve-
dor, mediante treinamento e reciclagem do pessoal de cobrança; c) 
controle de estratégias mediante o desenvolvimento de planos de 
abordagem (postal e/ou telemarketing), bem como desenvolvimen-
to de planos de parcelamento e/ou descontos para pagamento à 
vista. Sem dúvidas, o acordo sempre é a melhor solução, não sendo 
o mesmo possível e restando exauridas todas as possibilidades de 
conciliação, resta à instituição de ensino, como última providência, 
a cobrança judicial mediante ajuizamento de ação para recuperação 
de seu crédito. Quando é firmado um contrato, de imediato é gerada 
uma obrigação e, quando esta não é cumprida, dá-se a inadimplên-
cia, restando o devedor em mora – (artigo 394 do Código Civil (CC). 
Aquele que deu causa à inadimplência assume, nos termos da lei 
civil, “perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo 
índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advoga-
do” – artigo 389 do CC). Assim, diante da inadimplência, as escolas 
particulares devem exigir seus direitos, pois eles são incontestáveis 
e constitucionais.

ESTADO DE MINAS 24/03/11

Fonte: Ministério do Trabalho
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VIGIAR SEMPRE
Constitucionalmente, a CONFENEN tem a prerrogativa e o de-

ver de defender os interesses econômicos da categoria de estabe-
lecimentos de ensino, em âmbito nacional. A ela cabe a competên-
cia exclusiva de ajuizar ação de inconstitucionalidade contra leis 
que prejudiquem a escola particular como instituição, sobretudo 
quando atingem sua liberdade.

Tem sido orientação da entidade para o ajuizamento das ações 
o exame prévio se os dispositivos legais têm relevância e se preju-
dicam as escolas, não importando de que natureza, nível de ensino 
ou local, ou seja, a defesa de princípios e não de interesses espe-
cíficos. São, ao todo, trinta e três ações; quatorze ainda estão em 
andamento.

CADASTRO DE ADINs
 Nº DATA REQUERENTE REQUERIDO ASSUNTO RESULTADO

Continua na página seguinte

2 1988 FENEN Presidente da  República Dec-Lei 532/69 e Dec 95921/88 Não conhecida. Lei impugnada antecede CF de 1988.
Impossibilidade Jurídica 8-10-97: baixa ao arquivo

81 1989 FENEN Presidente da  República Decreto-Lei Federal nº 532/69 Prejudicada. Norma inexistente. 
22-4-92: arquivo

319 1990 CONFENEN
Presidente da  República

Congresso Nacional
Lei nº 8039/90

Reajuste Mensalidades
Procedentes em parte.

2-6-93 ao arquivo

1007 1994 CONFENEN
Governador e Assemb. 
Legisl. de Pernambuco

Lei 10.989/93 – data de 
vencimento mensalidades

Procedente. Pleno 31082005.
20-3-2006 ao arquivo

1081 1994 CONFENEN Presidente da  República
MP 575/94 MP 524/94 

conversão Mensalidades

22-6-94: Deferida em parte. MP-524 não 
foi reeditada.

24-5-2004 ao arquivo

1116 1994 CONFENEN Presidente da  República
Congresso Nacional

Leis 7.787/89 e 8.212/91  
Contribuição Preventiva

PREJUDICADO COM RELAÇÃO AO INCISO I DO 
ART. 3º DA LEI Nº 7.787, DE 30.6.89.

PROCEDENTE, no restante.
20-2-2007 processo findo.

1117 1994 CONFENEN Presidente da  República MP 575/94 - Conversão mensalidades Liminar: Deferida em Parte 10-7-2001 arquivo

1129 1994 CONFENEN Presidente da  República
MP-612/1994

 Conversão  Mensalidades

Por maioria de votos, o Tribunal, resolvendo questão de 
ordem proposta pelo Relator, não conheceu da ação e 
recebeu o pedido como aditamento, encaminhando os 

autos, em consequência, ao Relator da ADIn 1.117-1
10-7-2001 baixa aos arquivos

1176 1994 CONFENEN Presidente da  República
Medida Provisória nº 751, de 06/12/1994.

Mensalidades escolares

Tribunal referendou o despacho da Presidência, em 
todos os seus termos e a partir de 06/01/95 suspendeu 
o processo e os efeitos da medida liminar referendada 

23-9-96 - Arquivo. Vejam-se ADI-221, ADIMC-1117, 
ADIMC-1129

1236 1995 Presidente da  República MP 932 de 01-03-95 Mensalidades e 
Inadimplência

3-6-96 – Arquivada por perda de objeto.
PC do B

CONFENEN
é interessada

1266 1995 Assembléia 
Legislativa da Bahia

Lei 6.586/94 (obriga escola a publicar lista de 
material escolar solicitado dos pais, 

com plano de execução

Improcednte 6-4-2005.
DOU 7-10-2005

11-10-2005 - Baixa aos arquivos

CONFENEN

1370 1995 Presidente da  República MP 1156/95 – mensalidades escolares

O Tribunal, quanto ao § 2º do art. 4º, deferiu 
parcialmente o pedido de medida liminar.

Cautelar Deferida em Parte.
10-10-96 baixa aos arquivos

CONFENEN

1388 1995 CONFENEN MEC Port 1455/95 do MEC
Não conhecida, arquivada. 

4-12-96 aos arquivos

1397 1996 CONFENEN Presidente da  República Lei 9.131/95 que  alterou a 4.024/61
Cautelar indeferida

30-04-2002 - Concluso ao Relator, Min. Celso de Mello

1472 1996 CONFENEN
Governador e Câmara 

Legislativa do DF
Lei 1094/96

Cobrança de  Estacionamento
Procedente em 05-09-2002. 

14-11-2002 aos arquivos

1990 1999
Presidente da  República 

e SDE
Dec 2181/97

Port 3/99 – SDE

Não conhecida. Ementário 1956-1
DJ de 250699

13-8-99 baixa aos arquivos.
CONFENEN

1992 1999 Presidente da  República
MP 1733/99 a MP 1890-63

Mensalidades com adiantamentos diversos
Prejudicada. Perda de objeto. 

20-03-2002 baixa aos arquivos.CONFENEN

1236 1999 Presidente da República e 
Congresso Nacional

Lei 9.732/98 e Lei nº 8.212/91 (partes) – 
imunidade/ isenção tributos

Negada liminar, tendo em vista a liminar concedda na 
2028, da CNS.

8-11-2010 - Concluso Min. Joaquim Barbosa

CONFENEN
apensada à 

ADI-2028, da 
CNS. Nesta, 

liminar 
concedida

2448 2001 Câmara Legisltai-va DF Lei 2.702/01 taxa de estacionamento Procedente. Vencido Min. Sepúlveda.
6-8-2003 – Baixa aos  arquivos.CONFENEN
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Continuação...

CADASTRO DE ADINs
 Nº DATA REQUERENTE REQUERIDO ASSUNTO RESULTADO

2545 2001 Pres. Rep; Cong. Nacional Lei 10.260/01- FIES 24-06-2006
Concluso Min. Carmem Lúcia

CONFENEN

2667 2002 Câmara Legislativa do 
Distrito Federal

Lei Distrital 2.921/02, permite certificado de 
segundo grau a aluno que passar em

 Vestibular

19-06-2002 – O Tribunal, por uma só voz, concedeu a 
medida acauteladora para suspender, com eficácia ex 
tunc, a execução e a aplicabilidade da Lei nº 2.921, de  
22 de fevereiro de 2002, editada pelo Distrito Federal.

4-4-2006 - Concluso Ministro Celso de Mello.

CONFENEN

2858 2003 Governador e Assembléia 
Legislativa do RJ

Leis estaduais 3.524/00, 3.708/01, 4.061/03 
Sistema de Cotas RJ

Revogação pela Lei 4.151/03, Ação 
prejudicada.10-10-2003 baixa aos arquivos.

CONFENEN

2965 2003
Assembléia 

Legislativa de Goiás
Lei Complementar

26/1998 sobre educação

18-10-2005 – Não conheço da ação direta (RISTF, artigo 
21,§1º e determino o seu arquivamento.

10-12-2008 - Reconsidero a decisão de fls. 143/148, 
para conhecer da ação direta.

3-3-2011 - Concluso ao Relator, Min. Luiz Fux.

CONFENEN

3197 2004 Governador e Assembléia 
Legislativa - RJ

Lei Estadual
4.151/2003 sistema de cotas

Min. 22/2/2010: Conclusos Celso de MelloCONFENEN

3330 2004

CONFENEN
Apensadas a 

esta: 
3314/2004 

(DEMOCRATAS) 
e 3379/2004 
(FENA-FISP)

Presidente da República

5-11-2010: Conclusos Min. Joaquim Barbosa
O Tribunal, por unanimidade e nos termos do 

voto do relator, não conheceu da ação proposta 
pela Federação Nacional dos Auditores – Fiscais 

da Previdência Social - FENAFISP, por falta de 
legitimidade ativa.

MP-213/2004 – PROUNI

3520 2005 Congresso
 Nacional

EC 45/2004 24-04-2010 - Concluso Min. Gilmar Mendes

CONFENEN 
(tramita junto 
c/ ADI 3392 e 

3423)

3713 2006
Assembléia 

Legislativa de
 São Paulo

Lei 12.248/06. Fixa
taxa de diploma

13-02-2007:
Concluso Min. Marco AurélioCONFENEN

3714 2006
Assembléia 

Legislativa de
 São Paulo

Lei 12.142/2005.
Autonomia universitária

26-6-2009
Concluso ao Relator, Min. Carlos BrittoCONFENEN

3757 2006 Assembléia 
Legislativa do Paraná

Lei 14.808/2005
Obriga participação de aluno nos órgãos da IES

23-10-2009
Concluso ao Min. Dias TófollCONFENEN

3710 2006 Assembléia Legislativa de 
Goiás

Cobrança de estacionamento
09-02-2207: Procedente. Pleno, maioria

DJ 27-04-2007 PP-00057
14-5-2007 baixa aos arquivos

CONFENEN

3874 2007 Governador e Assemb. 
Legisl. do Estado do Rio

Lei nº 4.675/2005
Proíbe cobrança de taxa por prova de 2ª chamada

4-8-2009:
Concluso Relator Min. Joaquim BarbosaCONFENEN

4060 2008 Governador e Assemb. 
Legisl. Santa Catarina

Lei Compl. 170/1998 
Sistema estadual de educação

3-3-2011
Concluso ao Min. Luiz FuxCONFENEN

4480 2010
Pres. República e 

Congresso
 Nacional

Arts. 1º, 13, com seus parágrafos e incisos, 
14 e §§ 1º e 2º, 18 e §§ 1º, 2 º e 3º,29 e seus 
incisos 31 e 32 e seu § 1º da Lei nº 12101 de 

27/11/2009

4-11-2010
Min. Gilmar MendesCONFENEN

Prof. Dalton Luís de Morais Leal – Presidente do SINEPE/PI.

LEGISLAÇÃO E 
JURISPRUDÊNCIA
SEM CONCLUSÃO DO MÉDIO, 

SEM UNIVERSIDADE

Constantemente, alguém que não conclui o ensino mé-
dio, porque passou em vestibular, quer matricular-se no ensi-
no superior. É muito clara a Lei 9394/96: o ingresso no ensino 
superior depende de conclusão do ensino médio. E é bom 
lembrar: preparação para prosseguimento de estudos é ape-
nas um dos objetivos do ensino médio.

O TRT da 2ª Região, no Proc. nº 2008.51.01.005892-5, ori-
ginário da 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro, recentemente 
decidiu: o ingresso no ensino superior depende de já ter o 
aluno concluído o ensino médio.
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LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA

DECISÕES, INFORMAÇÕES E ESTUDOS 
JURÍDICOS

Para informações e orientações de advogados de escolas e sin-
dicatos, o “site” da CONFENEN apresenta acórdãos, decisões, pare-
ceres e estudos de interesse dos estabelecimentos de Ensino.

INTERVALO QUEBRA SEQUÊNCIA DE 
QUATRO AULAS

O TST tem decisão que considera quebrada a sequência de 
quatro aulas seguidas, de que trata o art. 318 da C.L.T., se hou-
ver intervalo entre aulas previsto em convenção coletiva.

PROFESSOR SEM ESTABILIDADE

No processo RR – 657500-132005.5.09.0005, com acórdão 
publicado em 24/5/11, decidiu o T.S.T. que o professor de escola 

Frei Betto é escritor, autor de Maricota  e o Mundo 
das Letras (Mercurya Jovem), entre outros livros.

particular não tem garantia de emprego por rescisão imotivada 
em razão de dispositivo de regimento interno, nem que a de-
missão sem justa causa depende de decisão de órgão colegiado.

Segundo o relator, Ministro Vieira de Melo, a Lei 9394/96 
(LDBEN) não garante ao professor universitário tal estabilidade. 
Sendo a universidade instituição privada, a relação de trabalho 
se rege pela C.L.T., detendo a empresa o direito de rescindir o 
contrato, porque assume os riscos e dirige o empreendimento.

OFENSA A DIRETORA: INDENIZAÇÃO

No processo nº 0088192.28.2005.8.19.0001 (apelação), o 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou pais de alunos 
de uma escola a pagar indenização à diretora (uma freira) por 
danos morais.

Os alunos, através de uma rede de relacionamento, pela in-
ternet, atacaram a honra e boa imagem da diretora.

Outras condenações no mesmo sentido têm surgido em vá-
rios estados.

CRIANÇAS, ENTRE LIVROS E TV

Foi o psicanalista José Ângelo Gaiarsa, 
um dos mestres de meu irmão Léo, 

também terapeuta, quem me despertou 
para as obras de Glenn e Janet Doman, do 
Instituto de Desenvolvimento Humano de 
Filadélfia. O casal é especialista no aprimo-
ramento do cérebro humano.

Os bichos homem e mulher nascem 
com cérebros incompletos. Graças ao alei-
tamento, em três meses as proteínas dão 
acabamento a esse órgão que controla os 
nossos mínimos movimentos e faz nosso 
organismo secretar substâncias químicas 
que asseguram o nosso bem-estar. Ele é a 
base de nossa mente e dele emana a nosso 
consciente e inconsciente, fica arquivado 
no cérebro.

Ao nascer, nossa malha cerebral é teci-
da por cerca de 100 bilhões de neurônios. 
Aos 6 anos, metade desses neurônios de-
saparecem como folhas que, no outono, se 
desprendem dos galhos. Por isso, a fase até 
6 anos é chamada de “idade do gênio”. Não 
há exagero na expressão, basta constatar 
que 90% de tudo que sabemos de impor-
tante à nossa condição humana foi apren-
dido até os 6 anos: andar, falar, discernir 
relações de parentesco, distância e propor-
ção; intuir situações de conforto ou risco, 
distinguir sabores, etc.

Ninguém precisa insistir para que seu 
bebê se torne um novo Mozart que, aos 
5 anos, já compunha. Mas é bom saber 
que a inteligência de uma pessoa pode 
ser ampliada desde a vida intrauterina. 
Alimentos que a mãe ingere ou rejeita na 
fase da gestão tendem a influir, mais tarde, 
na preferência nutricional do filho. O mais 

importante, contudo, é suscitar as sinapses 
cerebrais. E um excelente recurso chama-
se leitura.

Ler para o bebê acelera seu desenvolvi-
mento cognitivo, ainda que se tenha a sen-
sação de perda de tempo. Mas é importante 
fazê-lo interagindo com a criança: deixar 
que manipule o livro, desenhe e coloque as 
figuras, complete a história e responda a in-
dagações. Uma criança familiarizada desde 
cedo com livros terá, sem dúvida, linguagem 
mais enriquecida, mais facilidade de alfabe-
tização e melhor desempenho escolar.

A vantagem da leitura sobre a TV é que, 
frente ao monitor, a criança permanece in-
teiramente receptiva, sem condições de in-
teragir com o filme ou o desenho animado. 
De certa forma a TV “rouba”  a capacidade 
onírica dela, como se sonhasse por ela.

A leitura suscita a participação da crian-
ça, obedece ao ritmo dela e, sobretudo, 
fortalece os vínculos afetivos entre o leitor 
adulto e a criança ouvinte. Quem de nós 
não guarda afetuosa recordação de avós, 
pais e babás que nos contavam fantásticas 
histórias?

Enquanto a família e a escola querem 
fazer da criança uma cidadã, a TV tende a 
domesticá-la como consumista.  O Institu-
to Alana, de São Paulo, do qual sou conse-
lheiro, constatou que num período de 10 
horas, das 8h às 18h de 1º de outubro de 
2010, foram exibidos 1.077 comerciais vol-
tados ao público infantil; média de 60 por 
hora ou 1 por minuto.

Foram anunciados 390 produtos, dos 
quais 295 brinquedos, 30 de vestuário, 25 
de alimentos e 40 de mercadorias diversas. 

Média de preço: R$ 160,00 Ora, a criança 
é visada pelo mercado como consumista 
prioritária, seja por não ter discernimen-
to de valor e qualidade do produto, como 
também por ser capaz de envolver afeti-
vamente o adulto na aquisição do objeto 
cobiçado.

Há no Congresso mais de 200 projetos 
de lei propondo restrições e até proibições 
de propaganda ao público infantil. Nada 
avança, pois o lobby do Lobo Mau insiste 
em não poupar Chapeuzinho Vermelho. 
E quando se fala em restrição ao uso da 
criança em anúncios (observe como se 
multiplica!), logo os atingidos em seus lu-
cros fazem coro: “Censura!”

Concordo com Gabriel Priolli: só há um 
caminho razoável e democrático a seguir, o 
da regulação legal, aprovada pelo Legisla-
tivo, fiscalizada pelo Executivo e arbitrada 
pelo Judiciário. E isso nada tem a ver com 
censura, trata-se de proteger a saúde psí-
quica de nossas crianças.

O mais importante, contudo, é que pais 
e responsáveis iniciem a regulação dentro 
da própria casa. De que adianta reduzir 
publicidade se as crianças ficam expostas 
a programas de adultos nocivos à sua for-
mação?

Erotização precoce, ambição consu-
mista, obesidade excessiva e mais tempo 
frente à TV e ao computador que na escola, 
nos estudos e em brincadeiras com amigos 
são sintomas de que seu ou sua querido(a) 
filho(a) pode ser tornar, amanhã, um amar-
go problema.

(Transcrição)
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CONVERSA COM QUEM ENTENDE DO ASSUNTO

M.E. – Conte sua trajetória na educa-
ção.

Dr. Dornas: Com 16 anos, ainda no 1º 
ano do curso científico (médio, hoje em 
dia), por indicação de meus professores, 
comecei a lecionar, numa escola pública, 
para curso de admissão (preparatório para 
ingresso no ginasial, hoje 6ª a 9ª série do 
fundamental).

Daí por diante, em estabelecimento pú-
blico ou privado, de qualquer nível de ensi-
no, desempenhei todas as funções e ativi-
dades próprias de uma escola. Isso não me 
impediu de militância ativa na advocacia, 
completando cinquenta anos, na atividade, 
principalmente no ramo trabalhista, sindi-
cal e de legislação de ensino.

Também não me impediu de exercer, 
até me aposentar, as atividades de redator, 
assessor e consultor parlamentar.

Em 1969, numa reunião tumultuada e 
quente de sindicato de estabelecimento de 
ensino, dei um palpite. Lançaram-me para a 
presidência da entidade e ainda não conse-
gui sair da vida sindical.

M.E. – De uma forma geral, como o se-
nhor avalia a educação universitária no 
Brasil?

Dr. Dornas: A educação universitária 

Nesta edição conversamos com o Dr. Roberto Geraldo de Paiva Dornas
Diretor da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN.

não vai bem, tendo piorado nos últimos 
anos com a expansão desordenada das ins-
tituições de ensino e cursos. Basta ver que, 
no ranking mundial das universidades, o 
Brasil nenhuma tem entre as cem primeiras 
colocadas, pública ou privada.

Infelizmente, nossas universidades fo-
cam todo o trabalho na profissionalização. 
Este é apenas um dos objetivos. Universida-
de há de ser um centro avançado de estu-
dos, irradiador de saber, para criar uma eli-
te pensante e científica, de modo a formar 
uma vanguarda que garante o futuro, com 
suas naturais mudanças. Exemplos: China, 
Japão, Coréia do Sul, Finlândia, EE.UU., pri-
meiro mundo. Isso se compreende num 
país em que não se gosta de “elite” e em 
que se procura nivelar por baixo, não a dis-
tinguir pelo mérito.

M.E. – Qual é o principal desafio para 
alavancar a qualidade educacional?

Dr. Dornas: A segunda resposta já adian-
ta esta. Podemos acrescentar: uma escola 
pública de educação básica boa e eficiente; 
atendimento aos mais necessitados, dan-
do-lhes condições de realmente estudar, 
em escola pública ou privada; uma escola 
que ensine a pensar, raciocinar e exercer o 
senso crítico; mais educação e menos polí-

tica ou demagogia com ensino; uma escola 
séria e não de brincadeira.

M.E. – Educação é um bom negócio?

Dr. Dornas: Quem pensar em educação 
como negócio deve procurar outra ativida-
de mais fácil de exercer e de melhor lucra-
tividade, ou afastar-se do meio para não 
poluí-lo. Educação é atividade para os vo-
cacionados, que tenham compromisso com 
o futuro e com a criança, adolescente ou 
jovem que passa por suas mãos.

Evidente que, se exercida pela iniciativa 
privada, o que é opção, deve angariar re-
ceita suficiente para ser sólida, prestar bom 
serviço e remunerar devidamente os que a 
ela se dedicam.

M.E. – Quais são os seus sonhos em re-
lação à educação nacional?

Dr. Dornas: Sonho que um dia, no Bra-
sil, se compreenda que a educação é a base 
de tudo e a solução de todos os problemas. 
Tem que ser séria e premiar o mérito. Não 
vou vê-lo realizado, mas tenho o conforto 
de ter lutado e estar lutando por isso.

REVISTA “MÍDIA EDUCAÇÃO”,
ABRIL 2011

Reunião da CED/CONFENEN (estudos especiais).

A escola fica obrigada a conceder 
desconto e “a mensalidade” 

não pode ser cobrada 
antecipadamente.

Dentro do Congresso Na-
cional tramitam projetos 

de toda natureza. Afinal, apre-
sentar projetos é fácil e direito 
dos parlamentares.

Alguns são verdadeiras 
piadas. De tão ridículos, caem 
por si.

Mas há também alguns 
monstrengos. É o caso do Pro-
jeto de Lei nº 556/2011, do 
Dep. Wellington Prado – PT/
MG. Ele transforma a esco-
la em um soviete dos alunos 
que, com poder supremo, por 
eles será dirigida e orientada, 
em autêntica inversão de va-
lores, hierarquia, autoridade 
pedagógica e princípios. Os 
educandos passam a ser os 
educadores e diretores. No 
caso de escolas particulares, 

PROJETOS MONSTRENGOS
eles – os consumidores – é 
que fixarão preços.

No Projeto nº 6875/2002, 
de autoria do Dep. Dr. Rosinha 
e relatoria do Dep. Ságuas 
Morais, a anuidade ou semes-
tralidade escolar, prevista no 
art. 1º da Lei nº 9870/99, é 
transformada em mensalida-
de. A escola fica obrigada a 
conceder desconto e “a men-
salidade” não pode ser cobra-
da antecipadamente. O que 
é mensalidade escolar? Se se 
pensar em cobrança antecipa-
da, não será que a escola só 
pode cobrar por aula e após 
sua ministração? Ou só após 
o fornecimento de diploma? 
Ainda bem que o deputado é 
apenas rosinha e não verme-
lhinho.


