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No Brasil, a distância 
entre pontuações 
obtidas pelos es-

tudantes das duas redes 
saltou de 109 para até 
121 pontos nos últimos 
três anos.

O fosso que separa as 
escolas públicas das pri-
vadas no País aumentou 
nos últimos três anos. A 
distância entre as pontu-
ações obtidas pelos es-
tudantes das duas redes, 
que chegam a 109 pontos 
em 2006, cresceu e atin-
giu até 121 no Pisa 2009. 
Mais do que pontuações 
diferentes, os números in-
dicam níveis de conheci-
mento distintos em leitu-
ra, matemática e ciência.

Isso quer dizer que 
enquanto o aluno que 
estuda numa ESCOLA 

Mesa de Seminário do PNE, promovido pela CONFENEN. Presentes os deputados 
Pedro Chaves,  Nélson Marchezan e Izalci Lucas

3 PROJETO DE PLANO 
NACIONAL DE EDUCAÇÃO

4 e 5 VIOLÊNCIA NA ESCOLA

7 BANDEIRAS, SONHOS 
E UTOPIAS

7 DIRETRIZES PARA O
FUNDAMENTAL

8 O PNE E A EXPANSÃO DE 
MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR

saltou para 117 – com os estudantes de toda 
rede pública incapazes de realizar operações 
com algaritmos básicos, fórmulas ou números 
primos.

Em ciências, foi de 107 para 115 a dife-
rença de pontuação entre as redes. Nos dois 
casos, a distância representa mais de um nível 
de proficiência na escala de conhecimentos. 
No nível 1, alunos da rede pública não conse-
guem explicar como ocorrem fenômenos coti-
dianos, como ciclo da água na natureza.

Discrepância. Na opinião da ex-presidente 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (INEP) Maria Helena Guimarães 
de Castro, responsável por incluir o Brasil no 
Pisa, a novidade dos resultados de 2009 está 
justamente nesse aprofundamento da discre-
pância entre os níveis dos alunos de escolas 

particulares, públicas fe-
derais e públicas estadu-
ais e municipais.

“A média dos estudan-
tes de públicas federais 
e das particulares é mais 
alta, são índices compa-
ráveis aos alunos dos me-
lhores países do ranking”, 
explica Maria Helena. O 
problema, segundo ela, 
é que as escolas federais 
selecionam estudantes e 
só as que fazem isso es-
tão conseguindo evoluir, 
analisa.

“Não adianta que 
só os bons alunos me-
lhorem. O importante 
é ter uma média de 
desempenho que  mos-
tre uma qualificação 
do estudante brasilei-
ro para a sociedade do 
conhecimento”, diz a 

PARTICULAR alcança 519 pontos em média 
– o nível 3 na escala de proficiência (pata-
mar considerado razoável pelos organiza-
dores da avaliação) -, o da pública (federal, 
estadual e municipal) faz 398 pontos e não 
sai do primeiro nível de desempenho.

Em outras palavras, com 15 anos, os alu-
nos das escolas particulares conseguem ao 
menos ler um texto e extrair sua idéia prin-
cipal, identificando argumentos contraditó-
rios e pouco explícitos. Também são capazes 
de relacionar informações com situações do 
cotidiano. Estudantes da rede pública só 
entendem informações explícitas e não são 
capazes de perceber trechos mais importan-
tes numa leitura.

A exceção nessa comparação fica por 
conta da rede pública federal, um conjunto 
pequeno de ilhas de excelência mantidas 
pelo governo federal que organizam todos 
os anos processos seletivos bastante dispu-
tados entre estudantes – e acabam ficando 
com os melhores alunos. A pontuação deles 
está próxima da média dos países desenvol-
vidos.

Em matemática e ciências, a discrepân-
cia contínua – e também registra aumen-
to. Em 2003, a diferença de pontuação em 
matemática era de 109 pontos. Em 2006, 

ex-presidente do INEP.
O  coordenador  de  educação  da UNES-

CO no Brasil, Paolo Fontani, ressalta que os 
países com melhor desempenho são aque-
les cujos sistemas educacionais oferecem 
boas oportunidades de desenvolvimento 
para todos os alunos, independentemente 
da classe social. “Criar uma escola somente 
para os bons alunos não funciona do ponto 
de vista da equidade.”

Fontani diz ser contra selecionar estu-
dantes – como ocorre nas escolas federais 
e em parte das particulares. “Para alunos 
de classes sociais mais vulneráveis, é fun-
damental estudar em boas escolas, senão o 
ciclo de exclusão não vai parar nunca.”

Separação. Se apenas o resultado dos 
estudantes das escolas privadas fosse leva-
do em conta, o País ficaria em 9º lugar em 
leitura, perto da Austrália e Holanda; 29º 
em matemática, perto da Hungria; e 20º em 
ciências, próximo a Irlanda.

No estudo, mesmo esse universo (que 
representa cerca de 10% dos alunos do País) 
ficaria abaixo dos estudantes da rede públi-
ca de vários países.

Simone Iwasso
Estado de São Paulo – 08/12/2010

Estudantes da rede pública só 
entendem informações explícitas 

e não são capazes de perceber 
trechos mais importantes numa 

leitura.

NESTA EDIÇÃO
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São públicas e rebarbativas as trapa-
lhadas do ENEN, levando-o a total 

descrédito. Um dos sinais de que alguma 
coisa não vai bem é a quantidade de in-
tervenções judiciais que sofre. O ENEN é 
boa amostra disso.

Na pressa de marcar ponto e mostrar 
serviços, o MEC está desmoralizando 
uma boa ideia.

O ENEN será uma boa medida como 
avaliação do término com bom aprovei-
tamento do ensino médio pelo aluno. 
A ele, se dá um certificado de que está 
apto a cursar o ensino superior. Cada 
faculdade pode simplesmente aceitá-lo 
como substituto do processo seletivo 
(vestibular). Aquela que quiser, dadas 
as características do curso pretendido 
ou em razão de suas exigências, comple-
menta o processo seletivo, com uma ou 
mais prova específica.

Bastariam três medidas para que 
assim ocorresse: aprimorar ou aumen-
tar o nível de conhecimento exigido do 
aluno, porque, como é feito, se destina 
à aprovação em massa, para beneficiar 
o egresso da escola pública de educação 
básica que é deficiente e prepara mal; 
expurgar de suas questões o cunho ideo-
lógico-político que exalam; ser realizado 
e concluído até a metade do ano, para 
que candidatos e faculdades tudo pro-
gramem e realizem com calma e tempo, 
a fim de evitar atropelos.

Incrivelmente, em pleno tumulto 
com idas e vindas do ENEN, o Governo 
Federal remeteu ao Congresso Nacional, 
querendo aprovação rápida, para não 
deixar oportunidade de ser conhecido e 

discutido plenamente, o Plano Nacional de 
Educação.

Está prenhe de utopias, doutrinas, teo-
rias e, também, viés ideológico ou corpo-
rativista.

No entanto, faltam coisas básicas, ca-
pazes de, eficientemente, mudar os rumos 
e resultados da educação brasileira, como 
menos conteúdos ou disciplinas e mais 
aprofundamento no que é básico; uma 
quarta série ou quarto ano no ensino mé-
dio, especificamente para educação geral 
ou ensino profissionalizante, cabendo ao 
aluno fazer a opção entre as duas; trans-
formação da contribuição tributária das 
escolas particulares em bolsas de estudo 
para distribuição a alunos cumulativamen-
te pelos critérios do mérito e de carência; 
criação de condições especiais de empre-
go, com desoneração das empresas de 
encargos sociais e fiscais, para estudantes; 

restauração da autoridade pedagógica 
da escola e do professor, hoje tão acu-
ados por intervenção de tantos órgãos 
públicos e instituições privadas; mínimo 
de 900 horas e 200 dias letivos e ensi-
no noturno com paralisação de apenas 
30 (trinta) dias no ano; período letivo 
semestral na educação básica; atrativos 
e incentivos para ministração de cursos 
específicos destinados à formação e atu-
alização de professores.

Ideias e sugestões para melhoria da 
qualidade e desenvolvimento do ensino 
brasileiro não faltam. Todos que nele 
lidam têm um punhado de boas suges-
tões. Só que os governantes preferem 
os caminhos do demagógico, utópico, 
político-ideológico ou que rende estar-
dalhaço na mídia.

Segundo Fernando Pessoa, pensar 
dói. Mas a recusa em pensar mata.

TONINHO CARTOON
    Ilustrador, cartunista e diretor de arte.
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PROJETO DE PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO DE LEI Nº 8035/2010
Aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-

2020 e dá outras providências.

Art. 1º -  Fica aprovado o Plano Nacional de Educação para o 
decênio 2011-2020 (PNE – 2011/2020) constante do Anexo desta 
Lei, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Cons-
tituição.

Art. 2º - São diretrizes do PNE – 2011/2020:
I – erradicação do analfabetismo;
II – universalização do atendimento escolar;
III – superação das desigualdades educacionais;
IV – melhoria da qualidade do ensino;
V – formação para o trabalho;
VI – promoção da sustentabilidade socioambiental;
VII – promoção humanística, científica e tecnológica do País;
VIII – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públi-

cos em educação como proporção do produto interno bruto;
IX – valorização dos profissionais da educação; e
X – difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversida-

de e a gestão democrática da educação.
Art. 3º - As metas previstas no Anexo desta Lei deverão ser 

cumpridas no prazo de vigência do PNE – 2011/2020, desde que 
não haja prazo inferior definido para metas específicas.

Art. 4º - As metas previstas no Anexo desta Lei deverão ter 
como referência os censos nacionais da educação básica e supe-
rior mais atualizados, disponíveis na data da publicação desta Lei.

Art. 5º - A meta de ampliação progressiva do investimento pú-
blico em educação será avaliada no quarto ano de vigência desta 
Lei, podendo ser revista, conforme o caso, para atender às neces-
sidades financeiras do cumprimento das demais metas do PNE – 
2011/2020.

Art. 6º - A União deverá promover a realização de pelo me-
nos duas conferências nacionais de educação até o final da década, 
com intervalo de até quatro anos entre elas, com o objetivo de 
avaliar e monitorar a execução do PNE – 2011/2020 e subsidiar a 
elaboração do Plano Nacional de Educação para o decênio 2021-
2030.

Parágrafo único - O Fórum Nacional de Educação, a ser institu-
ído no âmbito do Ministério da Educação, articulará e coordenará 
as Conferências Nacionais de Educação previstas no caput.

Art. 7º - A consecução das metas do PNE – 2011/2020 e a im-
plementação das estratégias deverão ser realizadas em regime de 
colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios.

§1º - As estratégias definidas no Anexo desta Lei não elidem a 
adoção de medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos 
jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes federados, 
podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais 
de coordenação e colaboração recíproca.

Foi enviado ao Congresso Nacional o projeto de lei que sintetiza as diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação.

§2º - Os sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios deverão prever mecanismos para o acompanha-
mento local da consecução das metas do PNE – 2011/2020 e dos 
planos previstos no art. 8º.

§3º - A educação escolar indígena deverá ser implementada por 
meio de regime de colaboração específico que considere os terri-
tórios eticoeducacionais e de estratégias que levem em conta as 
especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade, 
promovendo a consulta prévia e informada a essas comunidades.

Art. 8º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
elaborar seus correspondentes planos de educação, ou adequar 
os planos já aprovados em Lei, em consonância com as diretrizes, 
metas e estratégias previstas no PNE – 2011/2020, no prazo de um 
ano contado da publicação desta Lei.

§1º - Os entes federados deverão estabelecer em seus respec-
tivos planos de educação metas que considerem as necessidades 
específicas das populações do campo e de áreas remanescentes de 
quilombos, garantindo equidade educacional.

§2º - Os entes federados deverão estabelecer em seus res-
pectivos planos de educação metas que garantam o atendimento 
às necessidades educacionais específicas da educação especial, 
assegurando um sistema educacional incluso em todos os níveis, 
etapas e modalidades.

Art. 9º - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 
aprovar leis específicas disciplinando a gestão democrática da edu-
cação em seus respectivos âmbitos de atuação no prazo de um ano 
contado da publicação desta Lei.

Art. 10 – O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os 
orçamentos anuais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios deverão ser formulados de maneira a assegurar a con-
signação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, 
metas e estratégias do PNE – 2011/2020 e com os respectivos pla-
nos de educação, a fim de viabilizar sua plena execução.

Art. 11 – O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 
IDEB será utilizado para avaliar a qualidade do ensino a partir dos 
dados de rendimento escolar apurados pelo censo escolar da edu-
cação básica, combinados com os dados relativos ao desempenho 
dos estudantes apurados na avaliação nacional do rendimento es-
colar.

§1º - O IDEB é calculado pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, vinculado ao Minis-
tério da Educação.

§2º - O INEP empreenderá estudos para desenvolver outros in-
dicadores de qualidade relativos ao corpo docente e à infraestru-
tura das escolas de educação básica.

Art. 12 – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Brasília,      de                  de 2010; 
189º da Independência 

122º da República.



Cada vez mais, aparecem, quase que diariamente, notícias de 
agressões, lesões e até morte de professores e educadores, 

praticadas por alunos.
A escola vem perdendo sua autoridade pedagógica para corrigir 

e educar, em que se inserem o não e a imposição de limites.
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VIOLÊNCIA NA ESCOLA

A imprensa noticiou esta semana que uma cara escola do Rio de 
Janeiro expulsou três estudantes adolescentes de uma viagem 

organizada pelo colégio, sob a acusação de que estariam fumando 
maconha (O Estado de São Paulo 24.12.2010, A14).

O fato repercutiu na mídia. Os pais se sentiram ofendidos e 
ameaçam processar o estabelecimento de ensino afirmando que 
o dever da escola é educar e que os jovens foram tratados como 
criminosos.

Exposto o caso em poucas linhas, pois, dele, não tenho – e nem 
me interessa ter – conhecimento dos detalhes, passo a analisar a 
situação do ponto de vista genérico. Repito, sem nenhuma con-
sideração sobre o mérito da ocorrência mencionada ao início, da 
qual aproveito apenas o tema.

O uso de substâncias entorpecentes nas escolas é uma das 
maiores preocupações dos educadores na atualidade. O mal se 
dissemina velozmente. Para ficarmos apenas na maconha, estu-
do de Alberto Mendes Cardoso, Secretário Nacional Antidrogas, 
dá boa orientação aos pais e registra que 40% dos adolescentes 
provam maconha antes de terminar a escolaridade e isto afeta o 
cérebro e a memória a curto prazo. 

As notícias sobre tal prática se sucedem, bastando mencio-
nar que a maconha é via de passagem para outras drogas mais 
pesadas, que  pode ser encontrada até dentro das escolas e que 
alunos da rede privada a utilizam mais do que os colegas da rede 
pública.

Pois bem, nesse contexto, qual o papel da escola? Na minha 
opinião, a escola tem uma missão importante, mas não a principal. 
Não é a ela que cabe educar, mas sim aos pais. O art. 1.634, inc. I, 
do Código Civil é claro a respeito. Mas, mesmo que claro não fosse, 
o simples fato de que os filhos não pediram para vir ao mundo já 
sustentaria, do ponto de vista moral e ético, este dever irrecusável.

É verdade que o art. 205 da CF fala que a educação é direito de 
todos e dever do Estado e da família, ou seja, primeiro o Estado. 
Isto em nada altera o raciocínio, apenas reforça que o Estado tem 

O DEVER DE EDUCAR É DOS PAIS E NÃO DA ESCOLA

Três pais de alunos vão processar a Escola Britânica, colégio 
particular bilíngüe no Rio de Janeiro, por ter expulsado seus 

filhos sob a acusação de fumarem maconha durante viagem or-
ganizada pela escola na semana passada. Os adolescentes, de 
16 anos, foram obrigados a abandonar o passeio, em Pouso Alto 
(MG) logo no primeiro dia. As informações são da Agência Esta-
do. Além do processo criminal, os pais vão tentar uma liminar 
para que os adolescentes possam continuar estudando na es-
cola.

Segundo um dos pais, que não  quis  se identificar, os profes-
sores mandaram que eles voltassem de táxi. “Meu filho foi tra-
tado como um criminoso. Ele não é e não vou admitir que façam 
isso com ele. O papel de uma escola é educar.”

A Britânica é uma das  mais  caras do Rio. Para entrar, é preci-
so pagar uma taxa de R$ 20 mil. As mensalidades giram em torno 
de R$ 3,5 mil. Os pais decidiram processar o estabelecimento, o 

PAIS DE ALUNOS EXPULSOS PROMETEM PROCESSAR ESCOLA
diretor e os professores envolvidos no episódio tanto na área 
cível quanto na criminal.

“A escola desrespeitou a dignidade dos alunos. Foi uma 
afronta aos direitos fundamentais dos menores. Os algozes fo-
ram insensíveis, desumanos, arbitrários e vão pagar por isso”, 
afirmou o criminalista Nélio Machado, que representa as famí-
lias.

O passeio da turma foi realizado na última semana. Os alu-
nos estavam juntos, no mesmo quarto. Segundo o pai de um 
deles, os professores sentiram cheiro de maconha. “Eles foram 
interrogados e sofreram terror psicológico para confessar que 
tinham fumado. Logo depois foram expulsos do passeio”. Se-
gundo o pai, eles tiveram de encontrar uma maneira de voltar 
para casa sozinhos.

Fonte: internet 

a obrigação de oferecer a todos os brasileiros a oportunidade de 
estudo.

O promotor de Justiça do Rio de Janeiro, Paulo Rangel, com 
clareza observa que “Os pais estão transferindo para a escola a 
responsabilidade de educar os seus filhos. A escola ministra os 
conhecimentos necessários a uma perfeita formação profissional 
do aluno, mas o aluno já tem  que chegar à escola com a formação  
moral iniciada sabendo que não tem o direito de agredir os colegas, 
de agredir a professora e de usar drogas nas dependências do 
colégio. Enfim, quem educa são os pais, não a escola.”

Portanto, os pais são, queiram ou não, os responsáveis dire-
tos pela educação dos filhos e disto não se eximem deixando-os 
aos cuidados de terceiros. Não é raro que ele e/ou ela, por ambi-
ção profissional nas classes mais abastadas, mal encontrem seus 
filhos, privando-os dos sentimentos insubstituíveis do amor e da 
atenção. É uma opção de vida. Mas é possível que por isso paguem 
um preço bem alto. Portanto, disso devem estar cientes e assumir 
a responsabilidade sem atribuí-la, comodamente, a empregados 
domésticos, avós ou escolas.

Alguém poderá supor que estou a dizer que, a seguir este racio-
cínio, as escolas ficam em posição muito cômoda, nada precisam 
fazer. Absolutamente não. É claro que os estabelecimentos de en-
sino, públicos ou particulares, têm o dever de guarda da criança ou 
adolescente, de acompanhar os seus atos, relatar aos pais desvios 
de conduta, ensinar sobre os malefícios das drogas, tudo enfim 
que possa colaborar na educação do ser em formação.

Mas isto não os desobriga de tomar medidas coercitivas quan-
do necessário. São duas coisas distintas: uma é prevenir e outra é 
reprimir, ambas importantíssimas. Sim, porque se uma escola se 
omite em tomar uma atitude, estará automaticamente estimulan-
do a sua prática e sujeita a responder por isso. Os pais não gosta-
rão de saber que seus filhos convivem e compartilham ações com 
outros adolescentes que utilizam drogas. Eventualmente, poderão 
até acionar a escola por omissão no combate a tais práticas.

Para isso, contribuem aqueles que, investidos de autoridade 
pública, pregam uma educação  permissiva, com excesso de direi-
tos para o aluno, mas nenhum dever.

Esse é um problema que as escolas têm que debater e sobre 
ele firmar posição, antes de virarem terra de ninguém.

Os dois artigos transcritos da imprensa e a carta enviada pela 
CONFENEN ao Colégio Atenas, de Patrocínio/MG, tratam com pro-
priedade o assunto.

Continua na página 5

Por Vladimir Passos de Freitas - (Desembargador Federal Aposentado)
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Evidentemente, a repressão há de ser feita com respeito e dis-
crição, não ofendendo o que está a violar as regras, expondo-o à 
humilhação. É preciso cautela, habilidade. Mas atenção. Uma coisa 
é afirmar-se isto em teoria, outra é executar na prática, no momen-
to da ocorrência, o que nem sempre é fácil.

Na verdade, o estabelecimento de ensino deve ser ágil na 
solução do fato. O ensino é público e os particulares quando 
o exercem estão a agir em nome do Estado, por delegação. O 
Poder Público e os delegatários têm o dever de eficiência e da 
objetividade (CF, art. 37 e Lei 9.784/99, art. 2º, inc. III). Solucionar 
um problema que envolva o uso de drogas por estudantes é algo 
grave e complexo que, sem dúvida, exige rapidez e eficiência.

Assim sendo, em determinadas situações, afastar o suposto 
infrator é medida cautelar administrativa adequada? A base legal 
está na Lei de Introdução ao Código Civil, que, no art. 4º permite 

Continuação...

o uso da analogia, combinado com art. 798 do Código de Processo 
Civil, que dá ao juiz esse poder preventivo.

Ainda que assim não fosse, há que se lembrar que o ato adminis-
trativo goza do privilégio da autoexecutoriedade. Por isso, v.g., a re-
moção de um veículo estacionado em local proibido é feita de plano, 
sem prejuízo de que, posteriormente, o proprietário possa discutir 
a legitmidade da medida em procedimento administrativo regular.

Em suma, a complexidade da vida moderna, a disputa pela so-
brevivência, a ambição desmedida de sucesso profissional são fa-
tores que tornam cada vez mais difícil a formação dos filhos. Mas 
uma coisa é certa: este é um dever dos pais, que antecede ao Di-
reito, é regra moral e ética, e de nada valerá alcançarem sucesso 
profissional se ele vier acompanhado do fracasso dos filhos como 
pessoas.                                                                            

Fonte: internet

Sr. Diretor 

Recebemos sua carta datada de 17/11/10, em que trata da pre-
tendida proibição de medidas disciplinares inseridas no regimento 
escolar.

Por se tratar de escola situada em Minas Gerais, passamos uma 
cópia de sua correspondência à FENEN – Federação dos Estabeleci-
mentos de Ensino do Estado de Minas Gerais, para que ajude numa 
luta que não é apenas sua, mas de todos nós.

C  A  R  T  A

f) é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente que, em seu 
artigo 4º, assegura ser dever da “sociedade em geral” garantir os di-
reitos à “.... dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária”, o que não significa permissividade total para uns ou 
alguns, em detrimento do coletivo;

g) no artigo 5º, explicita as medidas que não serão permitidas;
h) no artigo 6º, apregoa que serão considerados “os fins sociais, 

exigências do bem comum, os direitos individuais e coletivos”.
Na sociedade organizada, a sociedade, o bem comum e os direitos 

ESTATÍSTICA 2009 - REDE PRIVADA
ESCOLAS   40.522

MATRÍCULAS
EDUCAÇÃO INFANTIL  1.774.113
CRECHE   643.598
PRÉ-ESCOLA  1.130.517
FUNDAMENTAL  3.778.389
MÉDIO   973.007
TOTAL EDUCAÇÃO BÁSICA 8.299.626

Recomendamos a leitura e a di-
vulgação de matéria intitulada em 
“Desmitificando o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente”, inserido no 
último número do jornal Informativo 
– CONFENEN.

De fato, representantes do M.P. 
e da Secretaria de Educação, aqui e 
ali, pretendem que a escola não apli-
que medidas corretivas de natureza 
disciplinar a alunos, sob o falso e in-
consistente argumento de que con-
trariam normas do ECA e princípios 
constitucionais. Parecem adeptos da 
educação permissiva, em que o edu-
cando tudo pode, sem limites, cria-
dora de uma sociedade violenta, mal 
formada, sem ética e sem princípios. 
O resultado disso é que temos alunos agredindo, ferindo e até matan-
do professores, educadores e os próprios colegas dentro da escola.

Suspender ou expedir transferência de aluno por motivo discipli-
nar nunca foi impedimento ao direito de acesso e permanência na es-
cola e o ECA não proíbe a aplicação de medidas que visem à correção 
de desvios de conduta. Apressados, pregadores da existência de só 
direitos, sem os correspondentes deveres, se esquecem de que:

a) educação implica impor limites, corrigir desvios e dizer não;
b) não se pode permitir que os interesses da coletividade esco-

lar, que tem o direito à tranquilidade, convivência pacífica e condições 
para seu desenvolvimento e funcionamento, seja preterido pela per-
turbação dos que não sabem se conduzir;

c) o educando que não puder ser corrigido e conduzido para a dis-
ciplina própria e do grupo social será o adulto agressor e marginalizado 
da sociedade (haja depois polícia, justiça e cadeia para dar conta dele);

d) são normas disciplinares, de natureza interna corporis, visando 
ao bem e sossego do próprio aluno e da comunidade escolar, próprias 
de qualquer instituição ou organização, para disciplinar o seu funcio-
namento e a vida em seu meio (acaso a Justiça, o próprio M.P., os ór-
gãos públicos, as entidades privadas, as igrejas e tudo o mais não têm 
as suas ou neles tudo é permitido?);

e) Secretaria de Educação não é órgão de fiscalização e aplicação 
do ECA;

coletivos prevalecem sobre os indivi-
duais;

i) acaso, os questionadores de re-
gimento escolar conseguem indicar 
outras medidas mais eficientes para 
disciplinar os alunos em seu próprio 
bem e da coletividade em que vivem?

j) medidas disciplinares de adver-
tência, suspensão temporária de ati-
vidades (aplicadas em qualquer insti-
tuição ou organização) e expedição de 
transferência são socioeducativas;

l) será que os ditos questionado-
res pretendem que, a cada indisciplina 
do aluno, seja chamado pela escola o 
conselho tutelar, a polícia, o represen-
tante da Secretaria de Educação, o re-
presentante do M.P. ou do Judiciário? 

Eles darão conta e conseguirão resolver os problemas?
m) a escola é a autoridade didáticopedagógica, após os pais ou res-

ponsáveis, para educar e conduzir crianças e adolescentes, cabendo a 
ela exercê-la em seu meio ou ambiente.

Bastaria aos referidos questionadores se investirem como educa-
dores e entenderem de educação responsavelmente para não estra-
nharem as medidas adotadas pela escola e não proibidas por lei para 
regular o procedimento disciplinar no ambiente escolar. E é a própria 
Constituição Federal que prevê não ser proibido o que a lei expressa-
mente não proíbe.

Felizmente, as decisões judiciais dos tribunais não acobertam e 
não autorizam as exigências que lhe têm sido feitas, mencionadas em 
sua correspondência.

Não pode, pois, Senhor Diretor, nenhuma escola concordar com as 
exigências mencionadas em 
sua correspondência, deven-
do lutar por elas e, se for o 
caso, recorrer à Justiça.

Com os nossos cumpri-
mentos,

atenciosamente, 
Roberto Dornas

Presidente

Nova Diretoria da FENEN/SE
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BANDEIRAS, SONHOS E UTOPIAS

Sou de uma geração que nasceu na 
década de 1950, viveu a infância em 

clima de liberdade e, quando chegou à 
pré-adolescência, viu ser instalada a di-
tadura militar no país. A adolescência 
(que naquela época ia até os 18 anos) e 
parte da juventude foram vividas sob o 
signo do medo: medo de se reunir livre-
mente, medo de se reunir para discutir 
os assuntos do momento e até medo de 
pensar. Vi amigos e colegas de faculdade 
e movimentos sociais sumirem do mapa 
da noite para o dia, com notícias de tor-
turas e muito sofrimento. Levantamos 
bandeiras, cultivamos sonhos nas noites 
e madrugadas dos bares e defendemos 
utopias em conversas reservadas. Tínha-
mos a convicção de que podíamos mudar 
o mundo. A palavra de ordem era “abaixo 
a ditadura”. Os nossos valores eram liber-
dade, respeito, democracia, justiça, auto-
confiança, direitos para todos e orgulho 
de pertencer a um país do futuro. Era 
nisso que acreditávamos. Não pretendo 
ser saudosista, pessimista, generalista, 
nostálgico nem mesmo filosófico. Apenas 
quero repartir uma reflexão sobre uma 
geração que hoje vê parte dos jovens per-
didos em seus caminhos.

Muitos da minha geração, que hoje 
são pais e mães e tiveram seus filhos no 
começo da distensão lenta, gradual e se-
gura, não quiseram criar um ambiente 
familiar que reproduzisse o das gerações 
passadas, em que o medo substituía o 
respeito, a repressão se impunha sobre a 
liberdade, um falava e todos obedeciam. 
Fizemos a opção de criar nossos filhos 
passando valores de liberdade, respeito, 
amor ao próximo, democracia, justiça, 
direitos iguais, alegria, autoestima e or-

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
Jornalista, professor universitário 

gulho de fazer parte de uma família. Mas 
talvez muitos de nós tenhamos sido en-
golidos pelo excesso e abandonamos a 
regra básica do equilíbrio e dos limites. 
Muitos de nós abandonamos as funções 
de pai e mãe e não percebemos que, mais 
do que desempenhar papéis como atores 
em um palco iluminado, devemos ser su-
jeitos e motivadores de mudanças reais 
nos nossos pequenos mundos. O resulta-
do de nossa ausência em busca de reali-

de baladas, em que todos cabem no mes-
mo conceito desde que se enquadrem no 
figurino de gírias e gestuais. O que era 
democracia virou egoísmo, em que o que 
importa é fazer o que eu quero e dane-se 
o resto. O que era autoestima virou pre-
potência, em que o nariz empinado e o 
peito estufado viraram sinônimo do “eu 
posso” e, portanto, saiam da minha fren-
te porque eu tenho a força. Justiça pas-
sou a ser justiça com as próprias mãos, 
em que o que incomoda é eliminado.

A alegria deu lugar ao prazer a qual-
quer preço, mesmo que ele dure alguns 
segundos e seja necessário buscar doses 
maiores para a próxima rodada de ilusão. 
O grupo de amigos passou a ser os milha-
res de anônimos das redes sociais, onde, 
mais do que promover trocas de idéias e 
projetos de vida, tornou-se essencial exi-
bir dotes físicos e materiais, mesmo que 
eles não sejam o retrato da realidade. E 
a autoconfiança virou a contestação pela 
contestação. A reflexão, portanto, que 
quero dividir não é a de condenar ou 
apontar culpados, mesmo porque somos 
todos vítimas. É a reflexão de que preci-
samos agir rápido no sentido de resgatar 
os verdadeiros valores, tecer um ambien-
te de confiança, de direitos e deveres, 
sermos exemplos não com palavras, mas 
com atitudes de quem quer construir 
uma sociedade mais saudável para todos. 
E, principalmente, deixar fluir nossos sen-
timentos para que nossos filhos e filhas 
possam ter a certeza de que são realmen-
te amados, mesmo quando este amor 
vem acompanhado de limites e de nãos.

Estado de Minas – 21/01/11

DIRETRIZES PARA O FUNDAMENTAL
Em 15/12/2010, foi publicada a Re-

solução nº 7, da Câmara de Educação 
Básica do Conselho Nacional de Edu-
cação, que fixa diretrizes nacionais 
para o ensino fundamental de 9 (nove) 
anos.

A Resolução é longa e tem cinquenta 
artigos, tratando de princípios e metas, 
bem como de definição de situações 
que causaram muita polêmica.

Nesse sentido, merecem destaques:
Art. 8º - que fixa idade e tolerância 

para matrícula no ensino fundamental;
Art. 15 - componentes curriculares 

obrigatórios;
Art. 15, §4º - música como compo-

nente curricular de Arte;
Art. 17 - obrigatoriedade de língua 

Prof. Joaquim: Abertura do I Congresso Sergipano de Educação (SE).

O que era liberdade, para 
muitos, virou libertinagem, 

como direito a invadir espaços 
alheios. O que era respeito 

entre pais e filhos virou uma 
relação de amigos de baladas, 

em que todos cabem no 
mesmo conceito desde que 

se enquadrem no figurino de 
gírias e gestuais.

zações profissionais e pessoais nos levou 
a terceirizar a educação e a formação de 
nossos jovens e faltou a muitos deles a 
referência necessária dos verdadeiros 
valores que defendíamos com unhas e 
dentes na nossa juventude. O resultado 
foi a subversão de nossas bandeiras, de 
nossos sonhos e uma total ausência de 
utopias.

O que era liberdade, para muitos, vi-
rou libertinagem, como direito a invadir 
espaços alheios. O que era respeito entre 
pais e filhos virou uma relação de amigos 

estrangeira moderna a partir da 6ª série;
Art. 27, §1º - impede a promoção au-

tomática;
Art. 30 - Educação Física e Artes com 

professor regente até 5ª série e profes-
sor de língua estrangeira com formação 
específica;

Art. 36 - tempo integral.
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O PNE E A EXPANSÃO DE MATRÍCULAS NA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR

Tramita no Congresso Nacional proje-
to de lei, enviado pela Presidência da 

República, que aprova o Plano Nacional 
de Educação para o decênio 2011-2020 
(PNE – 2011/2020). Segundo o referido 
PL, são diretrizes do PNE: “I – erradicação 
do analfabetismo; II – universalização do 
atendimento escolar; III – superação das 
desigualdades educacionais; IV – melhoria 
da qualidade do ensino; V – formação para 
o trabalho; VI – promoção da sustentabili-
dade sócioambiental; VII – promoção hu-
manística, científica e tecnológica do País; 
VIII – estabelecimento de meta de aplica-
ção de recursos públicos em educação em 
proporção ao produto interno bruto; IX – 
valorização dos profissionais da educação; 
X – difusão dos princípios da equidade, do 
respeito à diversidade e à gestão democrá-
tica da educação”.

O PNE 2011/2020 tem vinte metas, das 
quais três dedicadas especificamente à 
educação superior. Entre essas, a Meta 12 
tem por objetivo “elevar a taxa bruta de 
matrícula na educação superior para 50% 
e a taxa líquida para 33% da população de 
18 a 24 anos, assegurando a qualidade da 
oferta”. Trata-se de uma meta ambiciosa. O 
PNE 2011/2010 previa um índice de matrí-
cula, ao final da década, de 30%, mas alcan-
çou somente 13% para a taxa líquida, a que 
realmente importa para o atendimento da 
faixa etária correspondente – dos 18 aos 24 
anos de idade. A meta não parte, portanto, 
dos 30% para 33%. O governo terá que atu-
ar de forma agressiva, dinâmica e não usu-
al na administração pública para passar dos 
atuais 13% para os projetados 33% de taxa 
líquida na matrícula na educação superior, 
ao término desta década.

Nas dezesseis estratégias pensadas para 
o cumprimento da Meta 12, quinze são vol-
tadas exclusivamente para as instituições 
públicas de educação superior. Apenas uma 
pretende expandir as matrículas no ensino 
superior particular, mediante alterações no 
Fundo de Financiamento ao estudante do 
Ensino Superior (Fies), “por meio da consti-
tuição de fundo garantidor do financiamen-
to de forma a dispensar progressivamente 
a exigência de fiador”.

Verifica-se que os agentes do poder pú-
blico em atuação no Ministério da Educa-
ção, autores da proposta, têm uma visão, 
no mínimo, distorcida das necessidades de 
expansão de matrículas na rede particular 
de educação superior, centrando no Fies, 

Paulo Cardim

com todas as limitações desse programa, a 
única fonte de financiamento da iniciativa 
privada para que esta possa contribuir para 
o atingimento da meta de 33% de taxa lí-
quida de matrícula até 2020. E para o Fies, 
apenas “dispensar progressivamente a exi-
gência do fiador” (grifei).

Outras estratégias podem ser pensadas, 
a partir do próprio Fies, como a dilatação 
do prazo de carência e de quitação do em-

de Curso (CPC) foi transformado, pelo MEC, 
em conceito definitivo, superando, até, as 
avaliações presenciais.

Esse mesmo critério duvidoso de avalia-
ção é adotado para os cursos inscritos no 
Programa Universidade para Todos, o Prou-
ni, uma das mais nobres, avançadas e inte-
ligentes criações do Ministro Fernando Ha-
ddad. O Prouni pode contribuir para maior 
expansão da rede privada de educação 
superior, com uma revisão dos critérios de 
avaliação dos cursos, mediante a adoção da 
avaliação in locco, realizada pelo INEP, para 
atribuir qualidade a determinado curso de 
graduação, o Conceito de Curso (CC), este 
sim, previsto na Lei do Sinaes.

O uso do FGTS é uma das estratégias 
apresentadas ao MEC e ao Congresso em 
diversas oportunidades, mas que encontra 
resistência na burocracia estatal e sindical.

Uma coisa é clara: sem o apoio e a par-
ticipação efetiva da livre iniciativa, o Gover-
no Federal não terá condições de cumprir 
a Meta 12 do PNE 2011/2020. Os repre-

Secretário Adjunto do MEC, Arnaldo Cardoso Freire e Samuel Lara no Seminário sobre PNE

O uso do FGTS é 
uma das estratégias 

apresentadas ao MEC e 
ao Congresso em diversas 
oportunidades, mas que 

encontra resistência 
na burocracia estatal e 

sindical.

préstimo e a eliminação ou profunda alte-
ração nos indicadores e conceitos que li-
mitam ou impedem a matrícula em cursos 
avaliados insatisfatoriamente, por critérios 
também insatisfatórios ou não previstos na 
Lei nº 10.861, de 2004, que institui o Sis-
tema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior, o Sinaes. O Conceito Preliminar 

sentantes da livre iniciativa na educação 
superior, por suas organizações e através 
do Fórum das Entidades Representativas 
do Ensino Superior Particular, estão dialo-
gando com o Ministro Fernando Haddad e 
a sua nova equipe, buscando alternativas e 
estratégias viáveis para expandir, com qua-
lidade, as matrículas em todos os níveis.


