
E
m recente entrevista à revista Época, o senador Demóstenes Tor-
res (DEM-GO) teve a coragem de romper o monólogo politica-
mente correto que tem dominado a tramitação do projeto de lei
que cria cotas para negros e índicos nas universidades federais.
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ESTATUTO RACISTA
castiga a população negra. “Certo  dia”, comenta Kamel, “caiu a ficha:
para as estatísticas, negros eram todos aqueles que não eram brancos. (...)
Pior: uma nação de brancos e negros onde os brancos oprimem os negros.
Outro susto: aquele país não era o meu”.

Do espanto nasceu a reflexão. O desvio começa na década de 1950,
pela ação da escola de Florestan Fernandes, da qual participava

Fernando Henrique Cardoso. Para o autor, FHC presidente
foi sempre seguidor do jovem sociólogo Fernando

Henrique. Convencido de que a razão da desigualda-
de é o racismo dos brancos, FHC foi, de fato, o

grande mentor das políticas de preferência raci-
al. Lula, com sua obsessão populista, embarcou
com tudo na canoa das cotas raciais. O Brasil,
como todos vivenciamos, nunca foi um país
racista. Tem, infelizmente, pessoas racistas. A
cultura nacional, no entanto, sempre foi uma
ode à miscigenação. As políticas compensa-
tórias, certamente movidas pela melhor das in-

tenções, produzirão um efeito perverso: des-
pertarão o ódio racial e não conseguirão caute-

rizar a ferida da desigualdade.
Esgrimindo argumentos convincentes, o jorna-

lista mostra que os desníveis salariais entre bancos e
negros não tem fundamento racista: ganham menos sem-

pre os que têm menos escolaridade. “Os mecanismos soci-
ais de exclusão têm como vítimas os pobres, sejam brancos, ne-

gros, pardos, amarelos ou índios. E o principal mecanismo de reprodução
da pobreza é a educação pública de baixa qualidade.” Só investimentos
maciços em educação podem erradicar a pobreza. Os negros brasileiros
não precisam de favor. “Precisam apenas ter acesso a um ensino básico de
qualidade, que lhes permita disputar de igual para igual com gente de toda
cor. “Impõe-se um debate mais sério. Uma discussão livre das ataduras do
patrulhamento ideológico. Afinal, caro leitor, o que está em jogo é a pró-
pria identidade cultural do Brasil.

Fonte: Estado de Minas
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Segundo o senador por Goiás, “esse é um projeto com grande potencial
de dividir a sociedade brasileira. A partir do momento em que
nós jogarmos uns contra os outros e passarmos a rotular aque-
les que terão mais direito a freqüentar uma universidade
pública por causa de raça, nós vamos deixar de ser
brasileiros. Seremos negros, pardos, brancos,
mamelucos, buggres, mas não seremos mais bra-
sileiros”. O tema é polêmico. Deve, portanto,
ser discutido com profundidade e respeito à di-
versidade de opinião. Não é o que tem aconte-
cido. “O patrulhamento é tanto que muito par-
lamentar tem medo de arranhar a própria ima-
gem”, sublinha Torres. “Muitos têm medo de
aparecer em público contra o movimento ne-
gro e ser tachados de racistas, embora não se-
jam”.

Está surgindo, de forma acelerada, uma “de-
mocracia” totalitária e ditatorial, que pretende es-
poliar milhões de cidadãos do direito fundamental
de opinar, elemento essencial da democracia. Se a dita-
dura politicamente correta constrange senadores da Repú-
blica, não pode, por óbvio, acuar jornalistas e redações. O pri-
meiro mandamento do jornalismo de qualidade é a independência. Não
podemos sucumbir às pressões dos lobbies direitistas, esquerdistas, ho-
mossexuais ou raciais. O Brasil eliminou a censura. E só  há um desvio
pior que o controle governamental da informação: a autocensura. Para o
jornalismo não há vetos, tabus e proibições. Informações é um dever ético.

Não somos racistas: uma reação aos que querem nos transformar numa
nação bicolor (Editora Noya Fronteira, Rio de Janeiro, 2006) é o título de
um livro do jornalista Ali Kamel. A obra, séria e bem documentada, ilumi-
na o debate. Mostra o outro lado da discussão sobre as políticas compen-
satórias, ou “ações afirmativas”, para remir a pobreza, ou supostamente,

NOTÍCIAS RÁPIDAS

OUTRA VÍTIMA DE
INADIMPLÊNCIA

Após 36 anos de bons serviços prestados
à educação, o Colégio Cunha Mello, do Rio
de Janeiro, encerrou suas atividades em 2008.

Em comunicado feito aos pais e enviado
também à CONFENEN, seu diretor, Nélson
Cunha Mello, relatou que, só na cidade do
Rio de Janeiro, encerraram suas atividades
nos últimos anos 331 escolas de ensino fun-
damental e médio e 400 de educação infan-
til.

São vítimas da demagógica “lei do calo-
te” (9870/99), que oficializou a inadimplência
proposital, em contraponto à elevada carga

fiscal e social a que são submetidas, com au-
mento de custos insuportável.

Vale lembrar que em outros tempos, de bom
senso, um Presidente da República disse que
“fechar escolas é abrir cadeias”. Bons tempos.

CONVÊNIO ROMPIDO

A ASSOTAP/MG – Associação dos
Tabeliães de Protesto do Estado de Minas Ge-
rais rompeu o convênio firmado com a
CONFENEN para, no caso de protesto de dívi-
da de alunos inadimplentes, ser feito no final da
cobrança das custas, a cargo do devedor.

Não conseguiu convencer os cartórios a cum-
prir o conveniado.

EDUCAÇÃO EM NOVELA

Marcelo Batista de Sousa, presidente do
SINEPE/SC, remeteu correspondência à no-
velista Glória Perez, cumprimentando-a pelo
tratamento que vem dando à educação na atu-
al novela das oito.

Na correspondência, ele acentua a erra-
da tendência dos pais de não impor limites
às crianças e adolescentes, pretendendo que
a escola, em vez de cuidar do ensino, os subs-
titua na tarefa de educar. Nem ajudam a es-
cola e ainda a ameaçam, dela cobram e a
desautorizam nos seus procedimentos disci-
plinares.

O comentário foi muito apropriado.
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ala-se muito na falta de limites de cri-
anças, adolescentes e jovens, por cul-
pa dos pais que não sabem educá-los,
dizer-lhes não, os atendem e lhes dão
tudo sem nada exigir. Além do mais,
querem fazer a troca, exigindo que a

Educação Sem Limites

escola os substitua na tarefa de educar, quan-
do sua obrigação precípua é instruir.

Verdade, mas apenas uma. Há outras. A
primeira delas é que os pais dos alunos de hoje
não sabem e não têm como educar. São frutos
das gerações “hippies” e das revoltas estudan-

A escola pública se perdeu como
fruto da ideologia, da demagogia,

da politicalha, do descaso, do
desmando e da falta de dono, não

tendo moral para coisa alguma
exigir ou para reprovar quem de

aluno só tem o nome.

ensina tudo ser
opressão e autorita-
rismo e que banditis-
mo e mau caratismo
são conseqüências
do meio e de respon-
sabilidade da socie-
dade (o “sistema”) e
não da índole e da
falta de educação in-
dividual. Então, tudo
deve ser tolerado e afagado, passando a mão
na cabeça em qualquer ato antissocial.

Não é de se esquecer a deletéria má influ-
ência dos meios de comunicação, cujo único
objetivo é audiência, para vender mais e mais
caros espaços.

Porém, a escola também tem sua parte e
sua culpa, por omissão interesseira ou pouco
inteligente.

A escola pública se perdeu como fruto da
ideologia, da demagogia, da politicalha, do
descaso, do desmando e da falta de dono, não
tendo moral para coisa alguma exigir ou para
reprovar quem de aluno só tem o nome. De-
pois, querem resolver através de lei de reserva

a iniciativa. E porque
está perdido, bem pro-
ximamente, terá su-
cesso e preferência a
escola que impuser
normas racionais, exi-
gir seu cumprimento,
reprovar aluno que
não estuda e instaurar
o regime de responsa-
bilidade e mérito,

conforme o que dá e faz, arcando com as con-
seqüências de seus atos.

E, principalmente, se se impuser em seu
meio e na sociedade, para ser respeitada, de-
sestimulando os que querem aparecer à custa
dela, tirando-lhe casquinhas com ameaças de
processos, de prender e de arrebentar. Nin-
guém mexe com quem tem idoneidade, seri-
edade e respeito, porque até lhe pode ser des-
vantajoso.

Outro fator que influenciará é o de cada
geração reagir aos exageros da anterior, reto-
mando o que foi abandonado, com o equilí-
brio de manter as mudanças que trouxeram
melhoria. Questão cultural e de época.

A escola particular se acovardou por
dois motivos: receio de tantas

ameaças de Estatuto da Criança,
constrangimento ilegal, danos

morais, promotores e órgãos de
defesa do consumidor; não reprovar

aluno e não lhe exigir disciplina,
respeito e dedicação para não
perder cliente e receita. Tudo

aceita.

tis, que destruíram
os valores e os mo-
delos de nossos pais
e avós, sem outros
colocar no lugar.
Recebem um bom-
bardeio de coisas ru-
ins. E não sabem
como fazer.

Pesam também
as correntes de psi-
cologismos e peda-

de vaga, quotas e bônus o problema de des-
preparo de seus ex-alunos.

A escola particular se acovardou por dois
motivos: receio de tantas ameaças de Estatuto
da Criança, constrangimento ilegal, danos
morais, promotores e órgãos de defesa do con-
sumidor; não reprovar aluno e não lhe exigir
disciplina, respeito e dedicação para não per-
der cliente e receita. Tudo aceita.

Uma ou outra, quando quer impor limite e
disciplina, exagera, como exigir detalhes de cor
do tênis, de agasalho para uso em apenas al-

gogismos (os exageros) de anos atrás que pre-
garam a abolição do proibir, do castigo, do
dizer não, da disciplina porque eram causado-
res de traumas.

Não se pode esquecer a influência ideoló-
gica, muito em moda e em voga ainda, que

guns dias ou meses;
de grossura, tipo, mar-
ca e número de folhas
de caderno; de trata-
mento igual para cri-
anças do infantil e
adolescentes ou jo-
vens do ensino médio;
de não aceitar meni-
nos e moças e outras
coisinhas assim que a
nada levam; de adotar

uma postura de pajeamento, em vez de dar nor-
mas e exigir responsabilidade, em que o re-
sultado é conseqüência da ação ou da omissão
de cada um.

Afinal, está todo o mundo perdido. Se todo
o mundo está perplexo, alguém precisa tomar
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DIREITO DE IMPEDIR O
ACESSO À SALA DE AULA

Não se trata de nenhuma novidade. Já existem várias manifestações do
Judiciário, inclusive em segundo grau (Tribunais de Justiça): escolas
possuem o direito de impedir que o aluno inadimplente assista às aulas.

Essa a autorização consta no art. 6º  da Lei 9.870/99, em sua segunda
parte, quando sujeita o contratante às penalidades legais e administrativas
compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor e com o Código
Civil Brasileiro, mais especificamente, art. 476, que trata do princípio da
“exceção do contrato não cumprido”.

Está expresso: “Nos contratos bilaterais, nenhuma dos contratantes,
antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”
(antigo art. 1092/CC1916).

Apesar de clara esta possibilidade, é necessário que primeiramente a
escola motive o Judiciário a se manifestar, autorizando a suspensão do
serviço através de ação judicial própria. A prova desse atraso depende, por
exemplo, do protesto do contrato educacional, termo de confissão de dívida
ou qualquer outro documento com força de título executivo.

A legislação não obriga as escolas a prestarem serviço gratuito. Nem
as obriga a prestarem serviço até o final do ano letivo. A lei expressa que o
desligamento do aluno inadimplente somente poderá ocorrer ao final do
ano ou semestre letivo. Suspender serviços, em hipótese alguma, confunde-
se com a figura do desligamento.

O próprio parágrafo terceiro do art. 6º da Lei nº 9.870/99 reconhece
esta possibilidade ao assegurar a matrícula em escolas públicas, aos alunos
“cujos contratos, celebrados por seus pais ou responsáveis para a prestação
de serviços educacionais, tenham sido suspensos em virtudes de
inadimplemento”.

Abaixo, trechos de algumas decisões que reconhecem a lógica jurídica
apresentada:

� “(...)Ressaltando-se, ainda, que com atraso da mensalidade está
autorizado o requerido (ESCOLA) a deixar de efetuar a prestação
dos serviços educacionais, e também de entregar as apostilas para o
curso. Nesse sentido, decisão do Rio Grande do Sul: “Agravo de
Instrumento. Ensino particular. Prestação de serviços educacionais.
Mensalidades. Inadimplência. Aluno que confessa o
inadimplemento. Freqüência às aulas. Impossibilidade. Art. 476 do
Código Civil. Lei 9870/99. Tratando-se de contrato bilateral, a
universidade não está forçada a prestar serviços educacionais ao
aluno sem a devida contraprestação. Decisão mantida” (Agravo de
Instrumento70016275711-TJRS)” (Juizado Especial Cível – autos
n º 064.06.022579-7);

� “Nos contratos de prestação de serviços educacionais (...) as partes
estabelecem obrigações recíprocas, daí a conclusão de que tem
inteiro cabimento a exceção do contrato não cumprido,
consubstanciada no  art. 476 do CC, segundo o qual aquele que não
satisfez a própria obrigação não tem direito de reclamar implemento
por parte do outro contratante” (TJMT – RAC 26.351 – Capital – 3ª
C. Cív. – Rel Dês. José Ferreira Leite – J.12.12.2001 – Júris Síntese
CD-ROM 41);

� “Penso que, respeitados os direitos do consumidor inadimplente,
previstos no CDC, já destacado, o estabelecimento de ensino não
deve ser obrigado a dar continuidade à prestação do serviço
contratado se a obrigação não está sendo satisfeita pela contratante,
no caso, o aluno e seu pai. Conforme previsto em Lei, a suspensão
do serviço contratado é possível se a inadimplência for superior a
90 dias”. (Promotora de Justiça Kátia Rosana Pretti Armange, Ação
Cautelar Inominada – Autos nº 008.03.017752-6);

� “... possibilidade jurídica do pedido de autorização para suspender
os serviços educacionais aos alunos inadimplentes há mais de 90
dias.” (Des. Newton Trisotto – Apelação Cível nº 2003.023281-8 –
TJ/SC);

� “Tenho que o artigo está a autorizar, expressamente, em caso de
inadimplemento que perdure por mais de noventa dias, a aplicação
do art. 1.092 do CCB/16 que, por sua vez afirma que nos contratos
bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua
obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. (Juiz Rubens
Schulz – 3ª Vara Cível - Blumenau – Ação Ordinária nº
008.03.015.341-4);

� Realmente, eximindo-se o consumidor de promover o pagamento
pela prestação do serviço de educação, de maneira nenhuma subsiste
a obrigação de a instituição de ensino prosseguir no exercício de
sua atividade. Aliás, a Lei nº 9.870/99, na parte final do seu art. 6º,
dispõe que o consumidor da prestação de serviço educacional se
submeterá aos efeitos do art. 476 do CC (antigo art. 1.092) quando
a inadimplência ultrapassar 90 dias”. (Juíza Andreza Bernardo –
Comarca Biguaçu – Autos nº 007.05.002737-5);

� Orlando Gomes, a respeito, anota: “Nos contratos bilaterais, nenhum
dos contratantes pode, antes de cumprida sua obrigação, exigir a do
outro. Nessa hipótese, tem direito a invocar a exceção de contrato
não cumprido. O fundamento desse direito é intuitivo. Visto que a
essência dos contratos bilaterais é o sinalagma, isso é, a dependência
recíproca das obrigações, nada mais conseqüente que cada qual das
partes se recuse a executar o acordo, opondo a exeptio non adimpleti
contractus.  Se não cumpre a obrigação contraída, dado lhe não é
exigir do outro contraente que cumpra a sua”” – Contratos 18 ed
Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 91. (Des. Francisco José Rodrigues
de Oliveira Filho, Agravo de instrumento nº 04.009612-7, Data
decisão 17/08/2004);

� “Ademais, o próprio artigo 6º da Lei nº 9.870/99 dispõe que o aluno
inadimplente por mais de noventa dias sujeita-se a exceptio non
adimpleti contractus, prevista no artigo 476 do Código Civil, de
maneira que o estabelecimento de ensino não está obrigado a prestar
serviços dessa natureza ao aluno inadimplente antes de cumprida a
obrigação por parte deste de pagar as mensalidades.” (Des. Fed.
Nery Junior, Proc.: 2005.61.00.901925-9 MAS 276051).

Fonte: SINEPE/SC

A legislação não obriga
as escolas a prestarem

serviço gratuito. Nem as
obriga a prestarem

serviço até o final do ano
letivo. A lei expressa que
o desligamento do aluno
inadimplente somente
poderá ocorrer ao final

do ano ou semestre
letivo. Suspender

serviços, em hipótese
alguma, confunde-se

com a figura do
desligamento. ATENÇÃO: A integra dessas e outros decisões estão disponíveis no

portal do SINEPE/SC, em : www.sinepe-sc.org.br.

O próprio parágrafo terceiro

do art. 6º da Lei nº 9.870/99

reconhece esta possibilidade

ao assegurar a matrícula em

escolas públicas, aos alunos

“cujos contratos, celebrados

por seus pais ou responsáveis

para a prestação de serviços

educacionais, tenham sido

suspensos em virtudes de

inadimplemento”.
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1 – SEM COMPROVAR QUITAÇÃO E REGULARIDADE

Pela segunda vez, o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino
Superior do Rio de Janeiro ganha  na  Justiça ação  que isenta as escolas de
apresentar prova de regularidade fiscal e parafiscal nos processos de
credenciamento e recredenciamento.

A primeira vez contra o Decreto 3860, de 09/07/01, que acabou revo-
gado após confirmação de decisão por Tribunal Superior.

Agora, na 3ª Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, contra o Decre-
to 5773/2006.

Em ambas as ações, como advogada do Sindicato, atuou a equipe de
João Roberto Moreira Alves.

2 – SINDICATO: UM SÓ

A 3ª Turma do TRT/SP, repetindo decisões de vários tribunais superi-
ores, julgou o Proc. nº 007.302.007.0680.2003 confirmou o entendimento
de que, na mesma base territorial, só pode existir e tem representatividade
um sindicato da categoria.

No município, aquele que for municipal e, se dois sindicatos igual-
mente municipais, o mais antigo.

As partes no processo são o SINDIFARMA e o SINPRAFARMA (em-
pregados de farmácias, drogarias e similares) de São Paulo.

Bom lembrar ainda que toda jurisprudência converge para a exclusivi-
dade, numa região, do Sindicato de menor base e abrangência.

3 – APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORES

A Lei nº 11301, de 10/05/06, havia alterado o art. 67 da Lei 9394/96,
para estender a aposentadoria especial de professores da educação básica
(25 anos, mulher; 30 anos, homem) aos que exercessem direção, coorde-
nação e assessoramento pedagógico.

De início, em ação de inconstitucionalidade, liminarmente, o S.T.F.
havia suspendido a aplicação da citada lei.

Em 29/10/08, no julgamento final,, considerou inconstitucional ape-
nas a expressão “e especialistas em educação”, o que significa: se profes-
sor exercer as atividades, o tempo é computado e há o direito; se não for
professor, nenhum dos dois  existe.

O acórdão ainda não foi publicado (ADI – 3772).

LEGISLAÇÃO E
JURISPRUDÊNCIA

6 – CONVENÇÕES COLETIVAS

Estão assinadas as convenções coletivas CONFENEN- FETEENE re-
ferentes a professores e auxiliares de administração escolar.

Elas se aplicam em toda região em que uma categoria ou outra (de
escolas e de professores ou auxiliares), no todo ou em parte, não estiver
organizada em sindicato.

Importante nas convenções é que são os parâmetros e limites que a
CONFENEN indica aos sindicatos de estabelecimentos de ensino e seus
filiados.

Os textos completos estão no “site” da Confederação.
As convenções deste ano já estão com cláusulas, condições e redação

que permitem às escolas maior maleabilidade  face aos antevistos proble-
mas causados pela crise econômica.

7 – C.L.T. COMENTADA

Foi lançada a 42º edição da CLT Comentada – SAAD/2009 – 42º Edi-
ção.

É tradicional e de responsabilidade de Eduardo Gabriel Saad: Sobre
ela, há uma manifestação do Min. Vantuil Abdala, ex-Presidente do TST.

“A CLT Comentada de Eduardo Gabriel Saad é uma obra
antológica na área jurídico-trabalhista. A sua reiterada
reedição através de décadas, por si só, é uma evidência
inconteste de sua importância e de sua utilidade. Seu autor,
Eduardo Gabriel Saad, é um desses personagens que integra
a própria história do Direito do Trabalho no Brasil. ... É uma
publicação que extrapola a esfera desse renomado autor ou
desta gloriosa Editora LTr, para integrar o patrimônio cultu-
ral do Direito Laboral. Por isso, não poderia deixar de ser
atualizada, reeditada e colocada à disposição de quantos cul-
tivam esse ramo da Ciência Jurídica. ... Estão de parabéns os
autores e a editora. Assim como presenteados os leitores.”

8 - RETENÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES

Na Ap. 10433.07.217558-4/002, o Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais decidiu ser proibida a escola de reter documentos escolares por
inadimplência.

No entanto, no mesmo processo, decidiu não caber indenização por
danos morais, em caso de retenção, a não ser que sejam comprovados e
demonstrado o nexo causal, ou seja, que a retenção tenha causado esse ou
aquele dano.

9 – DEPÓSITO E REGISTRO DE CONVENÇÃO
COLETIVA

Em 25/03/09, o Ministério do Trabalho publicou no D.O.U., pág 46, a
Instrução Normativa nº 11, que dispõe sobre o depósito, registro e arquivo
de convenção e acordos coletivos de trabalho.

10 – ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ

A Lei 11788, de 25/09/2008, altera para melhor a regulamentação de
estágio de estudantes.

A contratação de aprendiz se rege pelo art. 428 da C.L.T. e pelo Decre-
to nº 5598, de 1º/12/05.

Ambos os institutos, se usados adequadamente, são de grande interes-
se para a escola.

Bom lembrar também que o Conselho Nacional de Educação, através
da Resolução nº 5, de 22/11/05, define o curso e a formação necessária
para a habilitação na Área de Serviços de Apoio Escolar, em nível técnico
e médio.

Quanto à questão do menor aprendiz, melhor sua regulamentação atra-
vés de convenção coletiva aplicável a auxiliares de administração escolar.

4 – ALUNO INADIMPLENTE SEM DIREITOS

Em outro local, sob o título de “Direito de Impedir o Acesso à Sala de
Aula”, transcrevemos uma coleção de decisões da Justiça compilada  pelo
SINEPE/SC, sobre os direitos  da escola e obrigações do contratante, em
caso de inadimplência  escolar.

5 – NÃO DEVOLUÇÃO DE MATRÍCULA

A  Juíza Roberta Nasser Leoni, em ação ajuizada em Goiânia –GO
(Proc. nº 003920080029968) decidiu que:

a – se o aluno ou responsável fez a matrícula e desistiu, a escola não
tem que devolver o que dele recebeu, constituindo o valor arras, que inde-
niza despesas e trabalho do estabelecimento de ensino;

 b – no entanto, se houve apenas reserva de vaga ou pré-matrícula, é
obrigatória a devolução do valor recebido.
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PARABÉNS, SENADOR
O Senador Demóstenes Torres tem demonstrado em seus pronunciamentos visão profunda e crítica equilibrada
diante de demagógicos e eleitoreiros projetos que tratam de inclusão social por decreto, como se fosse a solução.

Pelo brilhantismo e acerto corajoso de suas manifestações, a CONFENEN o cumprimentou, conforme ofício
transcrito a seguir, enviado em 16/03/09.

Senhor Senador,

A CONFENEN – Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino tem acompanhado com interesse, admira-
ção e aplauso seu corajoso posicionamento frente aos projetos referentes ao estatuto racial e reserva de vagas em
universidades.

Na mesma linha, esta Confederação tem ajuizada duas ações perante o S.T.F..

Quem pensa diferente do previsto nos projetos sofre massacrante e ameaçador patrulhamento, evitando expor seu
ponto de vista em audiência pública ou outros fóruns.

Ambos os projetos são racistas, discriminando os brancos pelo simples fato de serem brancos. São demagógicos
porque escondem as verdadeiras mazelas que são a pobreza e um ensino estatal, na educação básica, deficiente e de
péssima qualidade. São antidemocráticos e inconstitucionais, porque destroem o princípio democrático do mérito e
dispensa tratamento privilegiado a alguns.

As chamadas minorias que por eles seriam beneficiadas não viram, ao que parece, representarem eles um atestado
público da ruindade do ensino público e de que são compostas de incapazes e incompetentes, necessitando de privilégi-
os para avançarem cultural e economicamente. Na verdade, não são incapazes: são pobres e vítimas de um ensino
público sem qualidade. Como pobres, sim, é que merecem um amparo específico, para que possam usufruir de oportuni-
dades para avanço social em condições de igualdade.

Por isso, V.Exa. – que tem a coragem de lutar pela verdade – merece da CONFENEN só aplausos.

Atenciosamente,

ROBERTO DORNAS -  Presidente

João Luiz Cesarino
da Rosa, Delegado
Regional da
Confederação Nacional
dos Estabelecimentos
de Ensino
(CONFENEN), em
visita ao novo
Comandante Militar do
Sul, General de
Exército José Carlos
De Nardi, detalhou o
convênio entre a
entidade e o Ministério
da Defesa. Em vigor
desde 2005, o acordo
beneficia militares e
dependentes com
descontos nas
anuidades de escolas
particulares, que
variam conforme a
instituição.João Luiz e o Gal. De Nardi

CONFENEN E

COMANDO MILITAR DO SUL
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os Angeles – Desde que a tecnologia
passou a desempenhar um papel mais
importante na vida da população, as
ha-bilidades de pensamento crítico e
análise diminuíram, ao mesmo tempo
que nossa habilidade visual aumentou.

L

CIÊNCIAS

A tecnologia nos deixa mais BURROS?

A constatação foi feita pela pesquisa desen-
volvida por Patrícia Greenfield, professora de
psicologia e diretora do Centro de Mídia Di-
gital para Crianças da Universidade da
Califórnia,  Los Angeles  (UCLA).

De acordo com Greenfield, o aprendizado
mudou como resultado da exposição à
tecnologia. O estudo, divulgado na revista
Science, analisou mais de 50 trabalhos sobre
aprendizado e tecnologia, incluindo pesquisas
em tarefas múltiplas e uso de computadores,
da internet e videogames. Para a professora, a
leitura por prazer, que diminuiu entre pessoas
jovens nas últimas décadas, aumenta a capaci-
dade de reflexão e estimula a imaginação de
uma maneira que a mídia visual não faz. Um
dos princípios que nortearam a pesquisa foi a
dúvida sobre quanto as escolas devem usar de
novas mídias ou manter as técnicas tradicio-
nais de leitura e discussão em sala de aula. “Ne-
nhuma mídia é boa para tudo”,  diz Greenfield.
“Se quisermos desenvolver uma variedade de
habilidades, temos que usar uma dieta balan-
ceada de mídias. Cada meio tem custos e be-

das plenamente por meios como a televisão ou
videogame. “A tecnologia não é uma panacéia
na educação por causa das habilidades que es-
tão se perdendo.”

De acordo com a professora, estudos mos-
tram que a leitura desenvolve imaginação,
indução, reflexão e pensamento crítico, assim
como vocabulário. “Ler por prazer é a chave para
desenvolver essas habilidades. Atualmente, os
estudantes têm mais cultura visual do que im-
pressa e muitos não lêem por prazer há déca-
das”, explica. Ela acrescenta que os pais devem
encorajar a leitura e também devem ler para os
filhos pequenos.

Entre os estudos que Greenfild analisou,
houve um trabalho feito em sala de aula mos-
trando que os alunos que tiveram acesso à
internet durante as aulas não processaram o que
o professor dizia. O grupo que não teve acesso à
internet teve melhor desempenho do que aque-
les que tiverem. “Criar acesso à internet durante
as aulas não melhora o aprendizado”, destaca.
TELEVISÃO - Em outro estudo, a pes-

quisadora analisou a capacidade de absorver in-
formações de alunos que assistiram ao noticiá-
rio da rede de TV americana CNN com e sem a
barra de texto que trazem informações sobre
outros assuntos ou índices financeiros. O segun-
do grupo captou melhor as notícias do que o
primeiro, sugerindo que múltiplas tarefas difi-

te, como piloto de avião, motorista de táxi
ou mesmo um militar. “Por outro lado, se está
querendo resolver um problema complexo,
é necessária uma concentração maior”.

E com respeito aos videogames? O pes-
quisador neozelandês Paul Kearney mediu as
habilidades de múltiplas tarefas e descobriu
que pessoas que jogaram jogos realistas an-
tes de usar uma simulação militar de compu-
tado demonstraram uma melhora significati-
va na capacidade de desempenhar múltiplas
tarefas, em comparação com pessoas que não
passaram pela experiência do jogo antes. Na
simulação, os jogadores operavam uma arma-
console, miravam alvos e reagiam rapidamen-
te aos eventos.
SIMULADOR - Pesquisa recente re-

vela que mais de 85% dos videogames con-
têm violência. E diversos estudos sobre vio-
lência nos videogames mostraram que isso
pode provocar efeitos negativos, incluindo
comportamento agressivo e insensibilização
para a violência do mundo real. Mas
Greenfield destaca que o uso de simulado-
res, por exemplo, no caso e testes medici-
nais, podem ser muito úteis e melhorar a qua-
lidade da performance na hora de cirurgias,
por exemplo.

Inteligência visual vem crescendo global-
mente nos últimos 50 anos, diz a pesquisa-

Revisão de várias pesquisas sobre uso de videogames e computadores mostram que a capacidade de análise e
reflexão decresce, mas há forte aumento de inteligência visual.

nefícios em termos de quais ele desen-
volve”, explica.
FILMES - A pesquisadora indica

que as escolas devem se esforçar para
aplicar testes nos estudantes usando mei-
os visuais, como a utilização de apresen-
tações em PowerPoint, por exemplo.
“Como os estudantes estão gastando mais
tempo com meios visuais e menos com
impressos, métodos de avaliação que in-
cluem essas novas mídias vão ser capa-
zes de dar um quadro melhor do que eles
realmente sabem”, diz Greenfield, que
tem usado filmes em suas aulas desde a
década de 1970. “Ao utilizar mais meios
visuais, os estudantes vão processar me-
lhor as informações”, afirma.

cultam as pessoas de se obter uma compreensão
mais profunda das informações. Porém,
Greenfield ressalta que há determinadas profis-
sões nas quais esse tipo de atenção é importan-

dora. Em 1942, a performance visual das
pessoas – medida por um teste de inteli-
gência conhecido como Raven’s
Progressive Matrices – decrescia pro-
gressivamente com a idade e diminuía
substancialmente entre a idade de 25 a
65 anos. De acordo com a professora,
em 1992, já havia uma disparidade muito
menos significativa em relação à idade
em termos de inteligência visual. “No
estudo de 1992, o QI visual permane-
ceu praticamente estável, entre as ida-
des de 25 a 65 anos”, conta.

Greenfield acredita que muito dessa
mudança está relacionada com o nosso
crescente uso da tecnologia, assim como
outros fatores, incluindo incremento no

No entanto, ela ressalta que a maior parte
dos meios visuais são em tempo real, que não
oferece chance para reflexão, análise ou ima-
ginação, habilidades que não são desenvolvi-

nível de educação formal, melhora na noção,
famílias menores e maior complexidade social.

Fonte: Estado de Minas - 11/02/2009
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uito se discutiu no final do ano letivo das escolas e faculdades
particulares, acerca do CINEB – Cadastro de Informações da
Educação Brasileira.M

BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO
CINEB –  CADASTRO DE INFORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Leonardo G. Ferreira - Advogado e trabalha no
Colégio Souza Lima, Rio de Janeiro

Os argumentos daqueles que são contra têm como principais bandei-
ras o abuso de direito das escolas e faculdades particulares, bem como a

de ações de cobrança, sendo obrigada a manter as aulas e toda a sua estru-
tura. Até que as ações fossem julgadas definitivamente, a escola certamen-
te já teria falido, deixando de prestar um serviço relevante. O Direito é
meio para dirimir as querelas e possibilitar a vida social; não é um fim em
si mesmo”.

Não podemos perder de vista
que as instituições de ensino
são empresas como quaisquer

outras e, como tais, têm
obrigações com o fisco, com

outros prestadores de serviços,
outras empresas, seus

funcionários e, sobretudo, seus
professores.

sua promoção.
A iniciativa privada tem como função a complementação dessa atri-

buição do Estado, qual seja, a educação, através do regime jurídico da
autorização, conforme prescrito em nossa Carta Magna. Para tanto depen-
de de recursos financeiros, advindos da mensali-
dades escolares, assim como o Estado depende
do recebimento de seus tributos para a efetiva
prestação dos serviços educacionais.

Não podemos perder de vista que as institui-
ções de ensino são empresas como quaisquer ou-
tras e, como tais, têm obrigações com o fisco, com
outros prestadores de serviços, outras empresas,
seus funcionários e, sobretudo, seus professores.

A inadimplência escolar é tão perniciosa que,
além de permitir que  haja o enriquecimento sem
causa daqueles que seguem o ano letivo inteiro
devendo a escola, acobertados pela “lei do calo-
te” (Lei 9870/99), em detrimento dos que pagam
em dia as mensalidades de seus filhos, ainda inverte valores sociais e mo-
rais, na medida em que privilegia os devedores contumazes.

Não se pode olvidar que o impacto na qualidade da educação de nos-
sos filhos, através da inadimplência institucionalizada, sem que haja qual-
quer meio de controlá-la, é irreversível, vez que afeta diretamente a capa-

Por oportuno esclarecer que não se busca
aqui, embora fosse legítimo, a aplicação do prin-
cípio da igualdade previsto na Lei Maior, dan-
do às instituições de ensino os mesmos direitos
conferidos a outros prestadores de serviços es-
senciais ao cidadão, como os de planos de saú-
de, energia elétrica, água, etc., os quais, além
de incluir o nome dos devedores dos serviços
em cadastro de proteção ao crédito, ainda “cor-
tam” os serviços com a aquiescência do pró-
prio estado-juiz.

Entretanto fica o alerta de que é de interesse
do próprio Estado jogar os cidadãos contra as
instituições particulares de ensino uma vez que

Dizer também que as
instituições de ensino possuem
outros meios para o controle e
recebimento de seus créditos

oriundos da prestação de
serviços educacionais é fechar
os olhos para outra mazela da

sociedade, qual seja, a
morosidade da Justiça.

violação do princípio da dignidade da pessoa hu-
mana, na medida em que se disponibilizam para
as demais instituições de ensino as informações
financeiras daqueles que não honraram com a
obrigação contratual da contraprestação do servi-
ço educacional.

Tal posicionamento se reveste de uma
nocividade sem precedentes para todo o sistema
educacional do país, com reflexos diretos na edu-
cação de nossos filhos e o futuro de nosso país.

A educação é um direito público subjetivo
fundamental assegurado pela Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 e, por
ser um direito público, é dever do Estado a

cidade financeira das instituições de ensino, o que,
inexoravelmente, compromete o próprio salário de
seus professores, coordenadores, inspetores, ou
seja, todos aqueles que participam do processo
cognitivo do aprendizado.

Dizer também que as instituições de ensino
possuem outros meios para o controle e  recebi-
mento de seus créditos oriundos da prestação de
serviços educacionais é fechar os olhos para outra
mazela da sociedade, qual seja, a morosidade da
Justiça.

Conforme sábias palavras do Procurador Dr.
Marco Antônio Vargas Pereira, “nenhuma escola
particular sobreviveria sem que os alunos pagas-
sem as taxas de matrícula e as mensalidades. Dizer
que a escola tem outros meios para cobrar os
inadimplentes como solução do problema é fugir
da realidade. Imagine-se uma escola em que a qua-
se totalidade dos alunos não viesse a pagar suas
mensalidades e a instituição entrasse com centenas

não consegue desempenhar sua obrigação constitucional de forma
satisfatória.

Devemos, sim, é exigir que os responsáveis que matriculam seus fi-
lhos em instituições particulares de ensino honrem com o pagamento das

respectivas mensalidades, sob pena do falecimen-
to de vez de todo o sistema educacional do país.

Nesse diapasão, asseverou o ex-ministro do
Supremo Tribunal Federal, Paulo Brossard:

“Não pode haver ensino onde alguém diz: não
paguei, não pago e estou aqui. Não há ensino sem
comunicação possível de professor para aluno
nessas condições. Isso subverte, destrói, aniqui-
la o conceito de ensino que exige um mínimo de
simpatia entre professor e aluno, entre aluno e
escola. O preceito que consagra o calote é a ne-
gação do que se chama ou do que possa chamar-
se ensino. O calote institucionalizado é
inacreditável e me enche de assombro porque é o

mesmo que dizer: o ensino está prescrito. Não me sentiria bem em entrar
em uma sala de aula onde estivesse alguém que dissesse: eu não pago e
estou aqui. Ninguém pague, pois a lei assegura a renovação de matrícula.
A lei seria esplêndida para a deformação do caráter e para a destruição do
ensino privado”.

Ao Centro, Prof. Jorge – novo Sindicato de Goiás


