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DA IGNORÂNCIA ESCOLAR
De umas décadas para cá, as 

escolas privadas têm concebido 
a educação como um produto. De 
modo grosseiro e reducionista, pode-
se dizer que elas veem a si mesmas 
como instituição que produz um bem 
que, se adquirido pelo aluno, dará a 
ele a garantia de um futuro promissor. 
Esse futuro promissor, no caso de Belo 
Horzonte, é personificado pela UFMG. 
De modo geral, universidade federal.

Tem-se aí uma série de equívocos 
e perigos. Primeiramente, há um 
problema na concepção de escola, ou 
seja, um problema de natureza. Acho 
que não erramos ao afirmar que o papel 
fundamental da escola tem a ver com a 
memória. Ela é a instituição que preserva 
a cultura da humanidade e que, portanto, 
preserva o próprio homem. Em princípio, 
não só preserva como faz cultura e 
garante a possibilidade do pensamento 
crítico. Entretan-to, ao olharmos a escola 
hoje, notamos que ela se recusa a pensar 
e prefere adotar o modelo do tecnicismo 
prático a enfrentar a dificuldade e a 
dureza de ser o espaço do pensamento 
livre. Tendo estabelecido que a função 
basilar da escola – principalmente do 
ensino médio – é instrumentalizar os 
alunos para que tenham condições de 
prestar um vestibular, opta por se tornar 
o espaço da estaticidade e da técnica 

aos vestibulares, é o de que perde 
autonomia, o que é fundamental numa 
escola. Segundo a LDB, as escolas têm 
que escrever projetos junto aos seus 
professores e nesse projeto construir uma 
identidade, preservando assim a sua feição 
particular e as suas concepções acerca da 
educação, o que significa dizer que a escola 
tem que se comprometer com a sociedade.  
Acontece que ao adotar o programa de 
determinado vestibular como  parâmetro 
para a escolha de conteúdos, a escola se 
recusa à autonomia, fazendo-se vassala de 
um soberano que só surge uma vez a cada 
ano.

Sabe-se que o problema é muito compli-
cado e sério, pois à escola cabe, também, 
a inserção de sujeitos num mercado sem o 
qual não sobreviverão. Acontece que não 
é muito difícil reconquistar autonomia, 
desprender-se da prova, ao mesmo tempo 
em que se prepara para ela. Temos de 
parar com o  ensino que mais parece 
condicionamento, esse behaviorismo 
envelhecido, escola do treinamento e não 
do pensamento. O vestibular não pode ser 
a meta, porque a meta o ultrapassa. Ela 
tem responsabilidade com o futuro, com 
a humanidade, com a política. Segundo 
Adorno, tem que formar cidadãos cônscios 
de que o holocausto nunca pode se 
repetir, de que a liberdade nunca está em 
discussão e de que o homem abandonou 

a natureza quando conheceu a cultura; 
não foi quando conheceu a venalidade 
e a lógica vil do capitalismo de mercado.

Cheguemos ao ponto da questão.
O ENEM é uma grande chance para 

que a escola volte a ser uma instituição 
da educação, da política e da cultura. 
Basta ler a prova do ENEM para notar 
que, como queria o inteligentíssimo 
Paulo Freire, ela testa a autonomia do 
aluno. Em outras palavras, não há muito 
o que fazer. No caso das linguagens, 
por exemplo, é uma prova de leitura, 
que avalia basicamente a capacidade 
reflexiva do aluno, não exigindo dele 
um resgate memorialístico absurdo. 
A princípio, parece ruim – não discu-
tiremos aqui a qualidade dessa prova 
que, convenhamos, apresenta muitos 
defeitos. O professor pode pensar: “e 
agora, o que eu faço, se as coisas que ando 
ensinando não estão naquela prova?” O 
que fazer? Ensinar por ensinar, pois é da 
natureza humana conhecer. Desvincular 
a educação, esse projeto belíssimo da 
cultura, da meta fria do vestibular é  uma 
oportunidade que não se pode perder. A 
escola pode retomar projetos, recuperar 
autonomia, voltar a pensar, a criar, sem a 
camisa de força de um programa para o 
vestibular. Preocupa-me, também, o fato 
de as escolas quererem preparar para 
o ENEM como se ele fosse o vestibular. 

Rafael Ubirajara de Lima Campos *
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ausente de significação profunda. O 
problema é que assim ela funciona 
e é eficaz, que é uma tristeza para 
aqueles que se preocupam com a 
educação. Ela é, como a retórica, 
muito convincente, mas, como 
essa mesma retórica, apresenta um 
componente de sedução maligno. Às 
famílias, ela se diz a condição para 
que os filhos penetrem a vida adulta 
com alguns sucessos. Ela não se pensa 
importante por ser o arquivo que 
preserva a história da vida humana 
e sim por ser o estabelecimento que 
prepara e fortalece seus alunos para 
o ingresso num futuro de competição 
e hostilidade, que é o universo do 
trabalho.

Um dos problemas mais claros 
dessa escola voltada às avaliações, 

É acessar o site do MEC, clicar no 
link “o que cai na prova”, para notar 
que ela não permite preparação. 
O ENEM irá selecionar o aluno que 
aprendeu autonomia. E outra coisa, 
não precisamos consultar um oráculo 
para prever que, mais cedo do que 
se pensa, o vestibular vai acabar. Não 
imagino o que farão as escolas que 
só o têm como objetivo. Imagino sim, 
mas guardo comigo essa imagem, ela 
é mordaz. Acho que é hora para se 
repensar a escola, para construirmos 
uma outra, comprometida com a 
sociedade e, principalmente, com 
a única riqueza do homem, o seu 
passado: ciência, história e poesia.

*Professor de Literatura e Língua Portuguesa. 
Belo Horizonte
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Já se disse que, no mundo de hoje, 
fica para trás quem parar um minu-

to. Com a celeridade atual, como fica!
Qualquer pessoa, até para sair de 

casa e dirigir-se a algum lugar, precisa 
estar atualizada e informada do que 
está acontecendo, no mínimo para não 
ficar agarrada no trânsito.

A atualização e informação são im-
prescindíveis em qualquer atividade. O 
que aconteceu ontem influencia no que 
ocorre hoje nas mínimas coisas. É im-
portante saber, analisar e aplicar para 
prevenir, decidir e tomar atitude.

Para se atualizar e se informar, 
qualquer um precisa ver e ler o que 
recebe, ouvir, acompanhar noticiário, 
verificar opiniões, comentários e ten-
dências. Necessário estar acordado e 
atento para o que pode ocorrer.

A maior fonte de informação, com 
seus erros e acertos, exageros e dis-
torções, ainda é a imprensa e o que se 
recebe através de correios e meios ele-
trônicos de comunicação. Comunicação 
é a grande arma do mundo de hoje, 
mais forte que exércitos.

A escola é meio avessa às comuni-
cações, ao exame e consulta do que 
a imprensa divulga, até nos assuntos 
referentes a ela. Costuma não acom-
panhar o que está sendo noticiado e 
comentado pela mídia sobre educa-
ção, ensino e escola.

No entanto, a imprensa é pródiga 
com a matéria, até porque desperta in-
teresse geral. Diariamente, são divulga-
das não só notícias, como comentários 
e opiniões, às vezes até divergentes. É 

o mundo de fora falando sobre a escola e 
o que dentro dela acontece ou pode acon-
tecer.

Para demonstrar isso e alertar sobre a 
importância de acompanhar o que acon-
tece, se faz, se prepara e se comenta, neste 
número do Informativo CONFENEN, esta-
mos transcrevendo algumas dentre tantas 
matérias, notícias e comentários sobre 
educação, ensino e escola na imprensa.

Por falta de espaço, é apenas um pouco 
do muito que se publica. Mas dá uma ideia 
da importância de informações que circu-
lam.

Natálio (BA) e Chrisnaoor (GO) na CONFENEN.

Qual o objetivo da transcrição? 
Chamar a atenção das escolas que ainda 
não despertaram para alguma coisa que 
lhes diz respeito, mantendo-se atualiza-
das e informadas, evitando ficar para 
trás num mundo que é cada vez mais 
célere. Alertá-las para o bom hábito de 
acompanhar o que divulga a imprensa.

 
CUMPRIMENTAMOS E AGRADECEMOS 

OS ÓRGÃOS DE IMPRENSA DE QUE 
TRANSCREVEMOS MATÉRIA, 

PRINCIPALMENTE AO 
ESTADO DE MINAS, BELO HORIZONTE.

A escola é meio avessa às comunicações, 
ao exame e consulta do que a imprensa divulga, 

até nos assuntos referentes a ela.
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ATUALIZAÇÃO, 
INFORMAÇÃO E DADOS

O “site” da CONFENEN contém 
notícias, comentários, informa-ções 
e matéria legal, sempre atualizados, 
aplicáveis especificamente a escolas. 
Contém ainda, na íntegra, todos os 

Informativos CONFENEN já publicados. 
Acostume-se a acessá-lo:

WWW.CONFENEN.COM.BR

Arnaldo (GO) representante da 
CONFENEN na CONAE.

O PECADO ORIGINAL DE EMPREGAR
JOÃO FRANCISCO SALOMÃO

Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac)

Um dos itens mais significativos na composição do elevado 
custo Brasil, este algoz da competitividade empresarial, 

refere-se aos tributos e taxas incidentes sobre a folha de pagamen-
to. A contratação de um funcionário com carteira assinada, como 
deve ser, pois a informalidade é prejudicial a todos, impõe ao em-
pregador recolhimento equivalente a 67,53% dos vencimentos, 
referente  aos encargos  trabalhistas  e  previdenciários sobre o 
salário, além de adicionais e benefícios garantidos pela Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT) e as convenções coletivas. Aque-
le absurdo percentual é composto de férias e 1/3 (11,11%); 13º 
(8,33%), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por sua alíquo-
ta máxima, 28,8%; INSS sobre férias e calculado sobre a rescisão, 
4,25%. Se considerarmos um trabalhador que ganhe mensalmente 
R$ 1,5 mil, o custo para a empresa será de, no mínimo, R$ 1.013, 
além do valor nominal do salário. Há, ainda, em numerosos casos, 
o pagamento de horas extras, adicionais noturno, de insalubridade 
e periculosidade, com seus respectivos encargos previdenciários 
e do FGTS. Ademais, em caso  de acidente do trabalho, embora a 
empresa contribua para o INSS e cumprindo todas as normas de 
segurança, muitas vezes recai sobre ela todo o ônus e indeniza-
ções, que podem chegar a alguns milhões de reais.

Como se não bastassem todos esses custos, os empresários 
ainda enfrentam a permanente ameaça dos processos na Justiça 
do Trabalho, grande parte deles movida sem razão concreta, na 
esteira de uma cultura paternalista que se desenvolveu e se tornou 
arraigada no país. É grande o número de trabalhadores que, ao 
sair da empresa, recorrem à Justiça, mesmo tendo recebido sem-
pre todos os seus vencimentos e direitos de modo absolutamente 
correto. Advogados especializados estruturam a causa com argu-

mentos nem sempre correspondentes à verdade, e as causas são 
sempre acolhidas pelos tribunais, sujeitando as empresas às mais 
descabidas e exageradas sentenças indenizatórias, que vão de da-
nos morais jamais cometidos até horas nunca trabalhadas. Não há 
parâmetros para a decisão dos magistrados ante o depoimento de 
testemunhas e da tendência à proteção do lado considerado mais 
frágil.

O problema é que, dependendo do valor da ação e do porte da 
empresa, essas sentenças indenizatórias podem comprometer de 
modo agudo a saúde financeira da organização, ameaçando até 
mesmo a sua sobrevivência. Defendemos com veemência a Justiça 
do Trabalho, na qual doa  a quem doer, deve ser privilegiado e pro-
tegido o direito de quem verdadeiramente foi lesado. Entretanto, 
não se pode transformar os tribunais em fábricas de sentenças in-
justas, nas quais parece prevalecer uma espécie de “pecado origi-
nal” de quem gera empregos, paga salários e distribui renda.

É preciso debater esse tema no meio empresarial, no contexto 
da sociedade e das instituições. Legisladores - que transformam 
o custo do emprego em um  ônus insustentável - e o Judiciário 
parecem instigar o antagonismo entre capital e trabalho. Entretan-
to, esta é uma relação que precisa ser harmônica e sinérgica, pois 
empresas e trabalhadores constituem as mesmas unidades produ-
tivas. Um precisa do outro e o Brasil depende de ambos para cres-
cer e prosperar. É urgente rever os problemas anacrônicos que 
deterioram as relações trabalhistas, reduzem a competitividade 
das empresas e limitam a sua capacidade de empregar, em detri-
mento da economia e de quem precisa trabalhar.

ESTADO DE MINAS – 18/06/10

OS PERIGOS DA CONAE E DO PNE
Concluída a Conferência Nacional da Educação, o Governo Federal 

prepara a transformação de suas recomendações em Plano Nacio-
nal de Educação a fim de remetê-lo, como projeto de lei, ainda em 2011, 
para votação pelo Congresso Nacional.

Consideradas como de ordem doutrinária, filosófica e de política edu-
cacional, embora um tanto utópicas, as recomendações da CONAE, em li-
nhas gerais, são interessantes, elevadas, bonitas e desejáveis. No entanto, 
por trás delas e em seu bojo, há claro intuito de retrocesso e de transfor-
mação da Constituição de 1988 em letra morta.

Nas medidas sugeridas e por trás de suas linhas gerais e teóricas, cla-
ramente está o intuito corporativista e de estatização, transformando o 
ensino em único, regido pelo Estado, a serviço ideológico de quem estiver 
no mando. Isso foi tentado e não conseguido na Constituinte e na votação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Agora, tentam impingi-
lo através do Plano Nacional de Educação.

O que pretendem seus idealizadores é eliminar ou anular os princípios 
constitucionais de liberdade para o ensino de livre iniciativa, pluralismo de 
ensino, coexistência da escola pública e da escola privada. Querem ensino 
único, sem alternativas e meios de opção para a família.

As pedras de toque do intuito subjacente ao documento teórico são: 
considerar a escola privada como concessão; cogestão administrativa na 
escola particular; regulação (leia-se: intervenção e interferência) adminis-
trativa e de funcionamento no ensino de livre iniciativa.

Mais uma vez, a escola privada tem que ficar atenta e mobilizada, 
agindo ativamente no Congresso Nacional, para não permitir a investida 
dos que não desistem e que volta de tempos em tempos.



NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES PARA EDUCAÇÃO BÁSICA

Em vigor, desde 13 de julho de 2010, a Resolução nº 4, da CEB/
CNE, publicada no D.O.U. de 14/07/2010.

A maioria de seus artigos (58 ao todo) são de natureza dou-
trinária e de política educacional, tratando de princípios e metas, 
repetindo muito o já previsto  na Constituição Federal e na LDBEN.

Enumeramos a seguir os dispositivos de aplicação prática e 
imediata.

Artigo 14, par-único – base nacional comum do currículo.
Artigo 15, § 2º - língua estrangeira moderna.
Artigo 15, § 3º - Espanhol.
Artigo 17 – programas e projetos interdisciplinares.
Artigo 21, inciso I – Creche até 3 anos e 11 meses e Pré-escola 

com 2 anos de duração.
Artigo 21, inciso II – Fundamental com 9 anos, sendo 5 séries 

iniciais e 4 finais.
Artigo 21, inciso III – matrícula fora da faixa etária.
Artigo 24 – matrícula aos 6 anos no Fundamental.
Artigo 24, inciso II – alfabetização nos três anos iniciais.
Artigo 26 – objetivo do Ensino Médio.
Artigo 43 – projeto político – pedagógico e planos de educação 

da escola.
Artigo 45 – regimento escolar.
Artigos 46 a 51 – avaliação, promoção, classificação, aceleração 

de estudos, progressão parcial.
A íntegra da Resolução pode ser obtida através do “site” do 

Conse-lho Nacional de Educação: www.mec.gov.br/cne.

PROTEÇÃO JURÍDICA DOS SÍMBOLOS NACIONAIS

Este tempo de Copa do Mundo é um raro instante em que o 
povo brasileiro faz aflorar seu tímido sentimento de brasilidade. 
O entusiasmo coletivo pela seleção canarinho em busca do hexa-
campeonato leva à criatividade do uso das cores verde e amarela 
e da reverência à Bandeira Nacional. Afinal, o futebol é a paixão 
nacional. Se o clima é de oba-oba, patriotada ou legítimo patriotis-
mo, é necessário atentar para as regras legais. Aqui, vale lembrar 
que ninguém se escusa do cumprimento de uma lei sob o pretexto 
de ignorá-la.

A Constituição prevê como símbolos da República Federativa 
do Brasil a bandeira, hino, armas (brasão da República) e selo na-
cional (artigo 13, § 2º). A Lei 5.700, de 1º de setembro de 1971, de 
caráter administrativo, penal e processual, com 45 artigos, disci-
plina as formas, uso, apresentação e devido respeito aos símbolos 
nacionais.

A Lei 5.700/1971, elaborada durante o governo militar, foi re-
cepcionada pela Constituição Federal de 1988 e já conta com 39 
anos de vigência, tendo sofrido quatro alterações de média signi-
ficância (em 1972, 1981, 1992 e 2009). Existem cerca de 70 pro-
jetos de lei em tramitação no Congresso Nacional visando alterar 
(suprimir, modificar e adicionar) a lei, que é tachada de repressiva 
e anacrônica por não refletir a realidade social vigente. Há enten-
dimento no sentido de que alguns dispositivos da lei são inconsti-
tucionais por afrontar direito de liberdade de expressão e pensa-
mento (artigo 220 da CF).

Mas, o certo é que a Lei 5.700/1971, de conteúdo preceptivo e 
força cogente, não perdeu sua eficácia formal e está em vigor, de-
vendo ser acatada por todos para a boa ordem das relações sociais 
(princípio da segurança jurídica).

É passível de sanção de natureza penal quem usa de forma in-
correta e desrespeitosa a bandeira e o hino nacionais, que, como 
bens de uso público comum e irrestrito (artigo 99, I do Código civil) 
e por representar a pátria na exaltação dos valores morais (tradi-
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ções, glórias, histórias), são justamente tutelados para que não se 
descaracterizem ou sofram banalização em seus tratos.

Portanto, é considerada manifestação de desrespeito o que 
possa provocar impressão desfavorável ou reveladora de desapre-
ço à bandeira e ao hino. É proibido:

1) fazer arranjos musicais e vocais com o hino;
2) ouvir ou cantar o hino sem estar na posição respeitosa: o ci-

vil de pé, braços distendidos e a cabeça descoberta; nada de 
mão sobre o coração; o militar, de pé, fazendo continência;

3) fabricar a bandeira sem ter data, nome e endereço do fabri-
cante;

4) mudar a forma, proporções, o inscrito ou acrescentar outras 
inscrições à bandeira (reestilizar);

5) apresentar a bandeira em mau estado de conservação (ras-
gada, puída, desbotada), eis que deverá ser entregue a qual-
quer unidade militar para ser incinerada em 19 de novem-
bro;

6) usar a bandeira como roupa, como pano de mesa, como 
capa, como cortina;

7) encobrir placas, retratos e painéis a inaugurar com a ban-
deira;

8) reproduzir a bandeira em rótulos e invólucros de produtos 
expostos à venda.

Ademais, a bandeira deve ser sempre hasteada em datas nacio-
nais e figurar em posição de realce quando hasteada justamente 
com outras bandeiras (à direita, tratando-se de números pares; ou 
ao centro, tratando-se de números ímpares). A bandeira, se per-
manecer hasteada durante a noite, deve estar iluminada, e quando 
não estiver em uso, deverá ser guardada em lugar digno.

Tais prescrições e proibições estão dispostas em vários artigos e 
incisos da lei. A violação de qualquer proibição é considerada con-
travenção penal, sujeitando-se o infrator à pena de multa de uma 
a quatro vezes o maior valor de referência (atualizado de acordo 
com os novos índices) e elevada em dobro nos caso de reincidência 
(artigo 35). Trata-se de uma norma penal incompleta, da espécie 
tipo penal em branco, que depende de um complemento normati-
vo para a exata compreensão da contravenção.

O processo é de competência do Juizado Especial Criminal e 
as autoridades públicas têm o dever de agir diante da ocorrência 
fática. Isso quer dizer que o policial militar deve registrar a ocor-
rência, o delegado de polícia deve lavrar o Termo Circunstanciado 
de Ocorrência (TCO), o promotor de Justiça deve optar pelo arqui-
vamento, despenalizado (transação penal) ou denúncia, cabendo 
ao juiz competente a decisão final.

Teses defensivas podem ser articuladas sustentando, entre 
outras, o princípio da adequação social ou erro sobre a ilicitude 
do fato (má interpretação da norma), buscando a isenção de pena 
e cabendo ao juiz competente examinar cada caso concreto.

Mas são por demais raros processos contravencionais relati-
vos ao desrespeito aos símbolos nacionais, mesmo porque impera 
uma desinformação generalizada jungida a uma tolerância cultural 
das autoridades competentes.

Se lamentavelmente uma grande parcela da população bra-
sileira ignora a conduta correta no trato dos símbolos oficiais do 
país, isso mais se deve à falta de ação governamental voltada para 
a difusão e valorização de tais símbolos evocativos da pátria. Mas 
o mais importante é a educação cívica da criança e do adolescente, 
inexplicavelmente abolida, que deveria ter início no ensino infantil, 
reforçada no ensino fundamental e aperfeiçoada no ensino médio.

(Transcrição) 

Marcos Henrique Caldeira Brant 
 Juiz  de Direito, Belo Horizonte.
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MATRÍCULA ANTES DOS 6 ANOS

A imprensa noticia que o Conselho Nacional de Educação vai 
estender até 2011 a permissão para matrícula na 1ª série do en-
sino fundamental da criança que completará 6 (seis) anos de idade 
após 31 de março, desde que já tenha feito dois anos de pré-es-
colar.

No entanto, por ora, existe apenas notícia.

ATRASO NA HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO PELO SINDICATO 
NÃO VIABILIZA PAGAMENTO DE MULTA

A multa prevista na Consolidação das Leis do Trabalho em de-
corrência do atraso na quitação das verbas rescisórias pelo empre-
gador não se aplica quando o caso é de demora na homologação 
da rescisão pelo sindicato. Foi esse entendimento que norteou a 
decisão da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, deter-
minando a exclusão da multa da condenação que havia sido impos-
ta à Spal Indústria Brasileira de Bebi-das S.A.

A ministra Calsing concluiu que “o atraso na homologação da res-
cisão pelo sindicato da categoria não enseja o pagamento da multa 
do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, porque o que se privilegia é o pa-
gamento em si”. A Quarta Turma seguiu o voto da relatora, excluindo 
da condenação, por unanimidade, a multa aplicada à empresa.

(RR – 103700-21.2006.5.02.0383)
Publicado em 28/07/10

ACORDO COLETIVO É INVÁLIDO SEM PRESENÇA DO SINDICATO

A celebração de norma coletiva entre empregados e emprega-
dores precisa da participação dos representantes de seus respec-
tivos sindicatos. Tendo isso em vista, a 1ª Turma do Tribunal Su-
perior do Trabalho não acolheu Agravo de Instrumento da Fleury 
S.A., empresa de análises clínicas que tentava validar um acordo 
firmado diretamente com seus trabalhadores.

No entendimento do Tribunal, o acordo  não era válido porque 
não contou com a participação do sindicato da categoria. Além 
disso, o combinado não preencheu os requisitos do artigo 617 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O relator do processo, Ministro Waldir Oliveira da Costa, argu-
mentou que “se o sindicato não participar das negociações, caberá a 
provocação da federação e da confederação correspondente, o que 
não ocorreu”, como determina o artigo 8º da Constituição Federal. 

APENAS SINDICALIZADO DEVE PAGAR CONTRIBUIÇÃO

Trabalhadores que não são associados a nenhum sindicato es-
tão isentos de descontos salariais a título de contribuição assisten-
cial e confederativa. O entendimento é da 5ª Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho, que mandou a Ford Motor Company do Bra-
sil reembolsar um ex-empregado que não era sindicalizado pela 
cobrança das taxas.

A contribuição confederativa não é compulsória para todos, 
como explica o relator e presidente da turma, ministro João Batis-
ta Brito Pereira. Somente os filiados aos sindicatos são obrigados 
a pagar os valores, mesmo quando a contribuição é estabelecida 
em acordo, convenção coletiva ou sentença normativa. Como ela 
não se configura como um tributo, não há razão para cobrá-la de 
empregados ou de empresas não filiadas.

O relator informou que o Precedente Normativo 119 do Tri-
bunal também considera ofensiva cláusula de acordo, convenção 
coletiva ou sentença normativa que obriga empregados não sindi-
calizados a contribuírem em favor da entidade sindical.

(RR 7700-52.2002.5.02.0462)

ADESÃO AO REFIS NÃO EXTINGUE AÇÃO PENAL

Parcelamento de dívida tributária não extingue Ação Penal por 
acusação de apropriação indébita previdenciária. Com esse enten-
dimento, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal manteve a ação 
contra quatro empresários, sócios da empresa CGE Indústria e Co-
mércio de Artefatos Plásticos.

O relator do processo, Ministro Dias Toffoli, afirmou que a mera 
adesão ao Refis não implica em extinção da punibilidade. De acor-
do com a jurisprudência da Corte, extingue-se a punibilidade dos 
crimes previstos no artigo 168-A do Código Penal “quando a pessoa 
jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral 
dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive 
acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento 
antes do recebimento da denúncia criminal”.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

República Federativa do Brasil – Imprensa Nacional
Em circulação desde 1º de outubro de 1862

ATOS DO PODER JUDICIÁRIO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PLENÁRIO

DECISÕES
Ação Direta de Inconstitucionalidade e 

Ação Declaratória de Constitucionalidade
(Publicação determinada pela Lei nº 9.868, de 10.11.1999)

Acórdãos
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.042 (1)
ORIGEM: ADI – 5701 – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PROCED.: DISTRITO FEDERAL
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES
REQTE.: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
REQDO.: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto 
do Relator, julgou procedente a ação direta. Votou o Presidente, 
Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, licenciados, os Senhores Mi-
nistros Joaquim Barbosa e Menezes Direito e, neste julgamento, o 
Senhor Ministro Eros Grau. Plenário, 12.08.2009.

EMENTA: INCONSTITUCIONALIDADE, Ação Direta. Lei nº 670, 
de 02 de março de 1994, do Distrito Federal. Cobrança de anui-
dades escolares. Natureza das normas que versam sobre contra-
prestação de serviços educacionais. Tema próprio de contratos. 
Direito Civil, Usurpação de competência privativa da União. Ofen-
sa ao art. 22, I, da CF. Vício formal caracterizado. Ação julgada 
procedente. É inconstitucional norma do Estado ou do Distrito Fe-
deral sobre obrigações ou outros aspectos típicos de contratos de 
prestação de serviços escolares ou educacionais.

Secretaria Judiciária
ANA LÚCIA DA COSTA NEGREIROS

Secretária

(N.R. – A AÇÃO SE REFERE A LEI DE BRASÍLIA QUE ESTABELECE 
ABATIMENTOS PARA IRMÃOS).
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CONTRATO DE MATRÍCULA SEM SEGREDOS
No livro “Contrato de Matrícula (Legislação, Verdades e Mitos)”, Roberto Dornas debate o contrato e a relação 
de matrícula em todos seus aspectos e conseqüências de ordem jurídica, bem como toda a legislação aplicável.
Comenta todas as leis aplicáveis a partir da Constituição Federal e, passando pelo Código Civil, chama a aten-
ção para o fato de que os órgãos de defesa do consumidor, normalmente, só manejam o Código de Defesa do 
Consumidor, esquecendo-se das demais, até mesmo da Lei nº 9870/99.
Arras, multa, juros, correção monetária, honorários de advogado, não renovação de matrícula, negativação de 
nome, protesto, fiador e avalista, entrega de documentos, portarias do Ministério da Justiça são alguns dos as-
suntos comentados à luz da legislação.
A obra não se destina apenas às escolas, mas também a advogados e juízes e a todos que têm de lidar com a 
matéria, provocando mais ampla e aberta discussão sobre temas, às vezes, polêmicos e pouco debatidos.
É uma edição comemorativa dos 60 anos da CONFENEN, a que podem se dirigir os interessados na aquisição 
da obra.

AUTOR: ROBERTO DORNAS
FORMATO: 13,5 x 20,5 cm
NÚMERO DE PÁGINAS: 112 PÁGINAS

PAIS VÃO INDENIZAR PROFESSORA AGREDIDA

 A Justiça gaúcha determinou que os pais de um adolescente 
que agrediu a professora dentro da escola há quase dois anos pa-
guem a ela R$ 2.000,00 de indenização. A agressão ocorreu numa 
escola estadual de Jaguarão (383 Km de Porto Alegre), quando o 
menino tinha 13 anos e cursava a 5ª série.

Em decisão de segunda instância, tomada em 29 de abril, o Tri-
bunal de Justiça do RS reconheceu o direito da professora Vera Lú-
cia Meirelles Meroni, 48, de ser indenizada. Em primeira instância, 
os pais haviam sido condenados em 2009.

A professora diz que o menino estava jogando frutos de cina-
momo em outra aluna, no recreio, quando ela o repreendeu. “De 
uma hora para outra, ele salta e, com uma das mãos, segura meu 
braço, e, com a outra, me dá tapas e tapas sem parar.”

As duas decisões destacaram o papel da professora  e  conside-
raram grave a agressão ter ocorrido no ambiente escolar.

JUSTIÇA CONDENA PAIS DE ALUNO POR BULLYING
 
A Justiça de Minas condenou em primeira instância os pais de 

um aluno do Colégio Santa Doroteia, instituição de classe média 
alta no bairro Sion, zona sul de Belo Horizonte, a pagar uma indeni-
zação de R$ 8.000,00 pela prática na escola, pelo filho, de bullying 
(intimidação moral) contra outro estudante.

A vítima que receberá  a indenização é uma menina de 15 
anos, colega de sala do estudante agressor, quando a denúncia 
foi oferecida, em setembro de 2008. Eles cursavam a 7ª série.

É o segundo caso tornado público nesta semana em que pais 
são condenados por atos de violência dos filhos dentro da esco-
la. A Justiça gaúcha impôs aos pais de um menino de 13 anos o 
pagamento de R$ 2.000,00 a uma professora agredida por ele no 
intervalo das aulas.

Conforme a sentença do juiz Luiz Artur Rocha Hilário, da 27ª 
Vara Cível de Belo Horizonte, o adolescente xingou e ofendeu sua 
colega, chamando-a de “g.e.”, que viria a ser “grupo das excluídas” 
pelo fato de se relacionar com outras colegas que eram classifica-
das pelo estudante como “lésbicas”.

A escola foi condenada a pagar 70% dos honorários advocatí-
cios da autora e parte dos custos processuais (40%).

(Noticiado pela Folha de São Paulo)

TST DERRUBA TAXA COBRADA DE EMPRESAS POR SINDICATO

O Tribunal Superior do Trabalho considerou inválida a cobrança 
de taxa a ser paga pelas empresas com o objetivo de remunerar 
o sindicato profissional devido à sua participação em negociações 
coletivas. Em decisão unânime, o colegiado acatou o Recurso de 
Revista da Tecplast Indústria e Comércio de Fibras de Vidro para de-
clarar a nulidade de cláusulas de convenção coletiva nesse sentido.

No entendimento do relator, as contribuições para a manuten-
ção das entidades sindicais têm natureza tributária e só podem ser 
instituídas por lei. Portanto, como argumentou a defesa da Tec-
plast, uma convenção coletiva não poderia criar taxa para o empre-
gador a fim de custear atividades do sindicato profissional.

Ainda segundo o Ministro Emmanoel, a Constituição, no artigo 
8º, IV, estabelece as formas de custeio da atividade sindical, e a 
Consolidação das Leis do Trabalho (artigo 579) prevê o pagamento 
da contribuição sindical por todos aqueles que participam de de-
terminada categoria econômica ou profissional – normas que não 
autorizam a cobrança de taxa de empregador em benefício do sin-
dicato profissional.

RR-41500-58.2005.15.0089

BIBLIOTECÁRIO NA ESCOLA

A Lei nº 12.444, de 24/05/2010, dispõe sobre a obrigação de 
manutenção de biblioteca escolar nos estabelecimentos de ensino, 
na forma do que prevê.

Entre as exigências, está a da presença de bibliotecário, com 
habilitação específica em curso superior.

No entanto, a aplicação obrigatória só ocorrerá após dez anos 
de publicação.

PONTO ELETRÔNICO

Foi adiado para março de 2011 o início de vigência da portaria 
do Ministério do Trabalho que regulamenta o ponto eletrônico.

A CONFENEN enviou ofícios ao Ministro-Chefe da Casa Civil e 
ao Ministro do Trabalho pedindo e sugerindo a revogação ou alte-
ração da portaria.

Thiers e Anna Gilda – Minas Gerais na CONFENEN.
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Novidade recente na política e 
no atendimento educacional 

brasileiro, a  Emenda Constitucional  
59/09 acrescentou o último ano do 
pré-escolar à escola básica obrigató-
ria, até então restrita ao ensino fun-
damental, de 6 a 14 anos. Apresen-
tou também tarefas urgentes para 
os entes federados, em especial para 
os municípios, que precisam definir 
metas orçamentárias exequíveis para 
ampliar vagas públicas, já que as famí-
lias querem pôr suas crianças na pré-

ESCOLA E ENSINO NA IMPRENSA

ESCOLA PARA A INFÂNCIA

escola pública e gratuita, e os jovens querem ensino médio, tudo 
de qualidade. Nesse mesmo contexto regulatório, a Resolução 
01/10 do Conselho Nacional de Educação (CNE) reconhece e de-
fine como data de corte para entrada no ensino fundamental 31 
de março do ano em que ocorrer a matrícula. Assim, aquelas que 
completarem 6 anos até essa data devem ser matriculadas no en-
sino fundamental e as demais no pré-escolar da educação infan-
til. O artigo 4º da resolução ressalvou que as crianças de 5 anos 
de idade que frequentarem  por mais de dois anos do pré-escolar 
podem ingressar no ensino fundamental, evitando que sejam pe-
nalizadas pelas intercorrências das regulações, o que deve valer 
até dezembro de 2012, de acordo com parecer do CNE.

Saudamos o posicionamento do Centro de Apoio Operacional 
às Promotorias da Infância e Juventude de Minas Gerais (CAO-
IJ), por acreditar na concepção de educação como um processo 
amplo, que visa ao desenvolvimento pleno do aluno, apto não 
apenas a ter acesso ao mundo letrado, como a interagir nele. O 
CAO-IJ orienta os promotores de Justiça a acatarem os termos da 
Resolução 01/10 CNE, inclusive no que se refere à data de corte 

Essa posição tem por base a certeza 
de que a garantia do direito à educa-
ção vai além da mera permanência 
na escola, mas abarca a qualidade 
do ensino, cuja eficácia se relaciona 
com a possibilidade de apropriação 
e de produção do conhecimento 
pelo aluno.

O critério adotado pelo CNE e afir-
mado pela Justiça mineira esclarece 
os interessados em matricular as 
crianças cada vez mais cedo na esco-
la até então obrigatória. Não é o caso 

de ampliar matrículas com base em capacidades, desprezando-se 
as necessidades das crianças de brincar, se movimentar e intera-
gir. Ler, escrever e outras práticas expressivas humanas decorrem 
das boas e mais simples experiências de sentir e perceber pessoas, 
fenômenos e objetos. Além disso, ganhar espontaneidade na ex-
pressão, ter autoestima, confiança e desejo de aprender, cooperar 
e conviver em ambientes saudáveis são demandas da sociedade 
planetarizada, sendo muito importante que pais e profissionais 
afirmem esses sentidos para a escolarização desde esse tempo de 
vida. Se aspiramos a mudanças de valores das instituições e dos 
modos de vida contemporâneos, a escola das crianças tem parte 
nessa construção do mundo. As potencialidades das crianças com 
6 anos não são desprezadas na escola infantil. Curiosidade, inven-
tividade e experimentação devem ser desejadas e promovidas 
nessas instâncias, que não têm finalidade de promover ou reter a 
entrada no ensino fundamental e, sim, de fomentar o desenvolvi-
mento integral. São utopias possíveis.                                                                  

(Transcrição) N.R 
Ver matérias próprias nas págs 4 e 5. 

DINÉIA DOMINGUES

A PRÁTICA DO DEVER
A não realização dos deveres de casa é uma prática que chega a 

ser histórica no contexto escolar. Estima-se que sua gênese tenha 
ocorrido, provavelmente, simultânea ao surgimento das institui-
ções, passando, desde então, a ser assunto constante nas reuni-
ões de pais ou pedagógicas, sala de professores, consultores de 
psicologia, palestras e debates. Extensos ou curtos, repletos ou  
não de estratégias que seduzem o educando, lúdicos ou não, o 
fato é que muitas de nossas crianças e jovens insistem em não 
realizar os exercícios. Denominado há tempos de “deveres de 
casa”, tal instrumento pedagógico traz, até mesmo em sua no-
menclatura, uma grande responsabilidade, pois são deveres e, 
portanto, precisam ser cumpridos. Fazendo uma análise radical, 
podemos afirmar que, ao permitir que nossos alunos não façam 
seus deveres, colaboramos, de maneira extremamente eficiente, 
para formar cidadãos que não cumprirão com suas obrigações.

Muitos associam o exercício de casa diretamente à questão da 
fixação do conteúdo ou ao treinamento de certas habilidades. 
Porém, a sistemática, quando bem executada, torna essa fixação 
uma mera consequência na formação de valores, um princípio 
ativo de um processo educacional aceitável. A terminologia expli-
cita bem o objetivo: a palavra dever precisa ser entendida como 
responsabilidade e, constantemente, cuidada para que não per-
ca o foco. Todo o seu mecanismo, desde a sua elaboração até 
a sua execução, não pode fugir do eixo formação do valor de 
responsabilidade. Portanto, mensagens, criatividade, coerência 
e dosagem devem constar permanentemente na pauta de cada 
uma das atividades elaboradas. Contudo, a forma de entendê-las 

e cobrá-las torna-se uma questão fundamental para que se al-
cancem os objetivos. É preciso, sim, que tudo busque um sentido 
para que o educando reconheça as propostas como legítimas. O 
fato de ele gostar ou não varia no contexto da diversidade huma-
na associada à qualidade das atividades.

Em determinadas fases do desenvolvimento da criança e dos 
adolescentes, o poder de sedução de uma proposta feita pela es-
cola para ser realizada em casa torna-se, pateticamente, inferior 
às propostas disponíveis no século 21, que encontram na curio-
sidade e em outras características humanas um solo fértil para o 
envolvimento dos alunos com muita facilidade. Entretanto, cabe 
às escolas desenvolver projetos de atividades em que o jovem 
se sinta à vontade para participar e que saiba que será, efetiva-
mente, cobrado por meio de regras claras e fixas. Uma vez que a 
escola propôs um exercício, deve ficar claro para o aluno que essa 
proposta parte de uma necessidade real para a construção do 
conhecimento, que objetivos ela pretende atingir e quais habili-
dades e competências estão sendo trabalhadas. Depois de serem 
estabelecidos esses critérios, o dever terá que ser exigido, assim 
como se exigem determinados princípios, posturas, horários, uni-
formes, entre outros. Ao mesmo tempo, as instituições de ensi-
no, além de valorizar a realização dos deveres de casa, devem ter 
um processo de acompanhamento dessa importante ferramenta 
pedagógica, bem como capacitar seus professores na sua elabo-
ração, proposição, conferência e correção.

(Transcrição)

ELDO PENA 
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ENSINO E QUALIDADE

Há 20 anos, o Brasil não contava com 
tanta oferta de estabelecimentos 

de ensino. Por isso, muitos deixaram de 
ir à escola por falta de vagas. Hoje, re-
solvido esse problema, convivemos com 
outro que tem a ver com a qualidade do 
ensino. Diante de tanta oferta, como es-
colher corretamente? Quais critérios de-
vem ser observados? No caso específico 
das faculdades, o assunto requer uma 
reflexão muito mais cuidadosa para que, 
posteriormente, o aluno não tenha um 
diploma sem saber o que fazer com ele. A 
educação virou um negócio industrializa-
do com o qual muitas escolas não se pre-
ocupam se o investimento que os alunos 
fazem ou fizeram, em termos de tempo e 
dinheiro, vai gerar algum retorno. Na  re-
alidade, alguns cursos e escolas agregam 
muito pouco para quem se graduou lá, 
onde o aluno ganha praticamente só um 
pedaço de papel chamado diploma. Para 
fazer a escolha certa, primeiro, deve-se 
observar o curso que querem fazer e ava-
liar se existe paixão pelo assunto. Essa 
talvez seja a pedra fundamental. Depois, 

Kleber Câmara

identificar as opções disponíveis no mer-
cado e o que cada opção apresenta em 
termos de vantagens e benefícios. Defini-
do, o passo seguinte é planejar o destino 
“desse diploma”.

Atualmente, o maior desafio no merca-
do de trabalho é o profissional se manter 
atualizado dentro de um ambiente de mu-
dança, intensa competição e de um papel 
cada vez mais relevante do conhecimento 
técnico no sucesso das pessoas e organi-
zações. Antigamente, era possível se dar 
ao luxo de formar e nunca mais estudar 
formalmente. Agora, quem não souber 
estudar e não tiver boa capacidade de 
aprendizado, não consegue se manter 
atualizado e, rapidamente, fica para trás. 
É nesse cenário que se encaixa o sucesso 
das pós-graduações e o aparecimento de 
profissionais com duas, três ou mais pós-
graduações.

Será então que as pós-graduações são 
a chave para o sucesso profissional? Não, 
mas ajuda e muito. A única verdade que 
podemos assegurar é que a vida prega pe-
ças em todo mundo. Um insucesso profis-

sional pode ocorrer para qualquer um e 
ninguém está 100% preparado para isso. 
Porém, se a pessoa tiver boa capacidade 
de aprendizado, inteligência emocional, 
rede de relacionamento e muita disposi-
ção para trabalhar, com certeza consegue 
se reerguer e voar até mais longe. Pre-
cisamos entender que, na vida, muitas 
vezes o mais importante talvez não seja 
o destino e sim a jornada, o processo de 
crescimento. Dessa forma, algumas dicas 
são importantes: entender bem o que se 
quer da faculdade e da profissão; con-
versar com muita gente sobre isso e des-
cobrir que faculdades podem oferecer o 
que se buscar.

Muita gente entra na faculdade por 
moda ou falta de opção, o que, em geral, 
acaba levando a uma falta de comprome-
timento e uma participação no curso su-
perior mais por obrigação do que por en-
cantamento. Claro, essa falta de objetivo 
termina fazendo que as pessoas fiquem 
perdidas e sem proatividade, se pondo 
como vítimas ao alegar que está difícil ar-
rumar emprego.  (Transcrição)

O DRAMA DO ENSINO MÉDIO
Ninguém deve se iludir. Por mais que 

o Brasil tenha avançado na oferta de 
educação básica, como informam os dados 
do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb), divulgado ontem pelo Minis-
tério da Educação (MEC), o país tem de se 
preocupar com a dramática situação do en-
sino médio. Bastou a economia acelerar o 
ritmo do crescimento para disparar os pri-
meiros alertas sobre o apagão de mão de 
obra. Falta gente em condições de compre-
ender um simples manual de instrução bá-
sico ou técnico na indústria. Os resultados 
do Ideb para o ensino médio explicam em 
boa parte essa situação. Afinal, as metas 
do governo para esse nível de ensino eram 
modestas e, em vez de comemoração, o 
avanço de mísero 0,1 ponto entre 2007 e 
2009 retrata a grave defasagem entre a pre-
paração do jovem brasileiro para o trabalho 
e a realidade da demanda, o que compro-
mete a competitividade do país.

Calculado a cada dois anos, o Ideb reúne 
as avaliações criadas pelo Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira 
(Inep) e leva em conta o rendimento es-
colar (taxas de aprovação, reprovação e 
abandono) e médias de desempenho em 
Língua Portuguesa e Matemática na Prova 
Brasil (aplicada nas últimas séries dos en-

sinos fundamental e médio). Numa pontu-
ação que vai de 0 a 10 pontos, a média dos 
alunos desse nível de ensino, em 2009, 
ficou em 3,6 pontos (a meta era de 3,5, 
índice que tinha sido alcançado em 2007). 
Especialistas em educação têm alertado 
para o fato de que a sociedade do conhe-
cimento exige, por enquanto, pelo menos 
o diploma do ensino médio para a inclusão 
nas faixas mais modestas do mercado de 
trabalho. No entanto, a média brasileira é 
de apenas sete anos de estudos e só 16% 
da população economicamente ativa têm 
o ensino médio completo. Além disso, os 
poucos que cursam o ensino médio estão 
longe do aprendizado que lhes facilitará o 
emprego. Menos de 10% dos alunos têm 
acesso ao ensino  profissionalizante, o que 
significa que a esmagadora maioria dos jo-

vens está sendo teoricamente preparada 
para ingressar numa universidade, quan-
do se sabe que a maioria deles não terá 
acesso ao terceiro nível de ensino. Não à 
toa, a metade dos matriculados desistem 
por falta de interesse.

É estratégico encarar esse drama com 
urgência. Do contrário, teremos de impor-
tar mão de obra, negando oportunidade 
aos brasileiros, ou nos contentarmos com 
índices de crescimento econômico abaixo 
do fluxo de jovens ao mercado – o que 
igualmente resultaria em desemprego. 
Nesse sentido, há uma boa ideia em ges-
tão no governo, que pode vir em socorro 
à falta de qualificação do jovem brasileiro 
para o trabalho. Os Ministérios da Fazen-
da e da Educação estudam a concessão 
de incentivos fiscais a empregadores que 
financiarem cursos de ensino médio pro-
fissional em escolas particulares para seus 
funcionários. Já que o governo, apesar da 
eloquência do discurso oficial, não tem 
sido capaz de ofertar a preparação dos 
jovens no ritmo em que eles são chama-
dos pela economia, que se abra mão de 
tributos para viabilizá-la em instituições 
privadas qualificadas. Mas que esses estu-
dos não levem tempo demais. (Estado de 
Minas - 02/07/2010) 

?
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FEIRA DO LIVRO

Participei, nos últimos meses, de várias feiras do livro e outros 
eventos literários, como o Programa TIM Grandes Escritores. 

Entre outubro e novembro passados, estive nas feiras de Gravataí 
(RS), Caxias do Sul (RS), Belém (PA) e no Fórum das Letras, em Ouro 
Preto (MG). Em todos esses eventos constatei o empenho dos pro-
motores em promover o livro, despertar o interesse pela literatura 
e facilitar o contato entre leitores escritores.

Ler é percorrer todos os períodos da História,  penetrar conhe-
cimentos científicos e técnicos, dar asas à imaginação, sem sair do 
lugar. Basta abrir o livro. É conhecer qualquer tema, da fabricação 
de vinhos à vida dos papas, bastando decifrar o código alfabético 
em folhas de papel ou no monitor de um equipamento eletrôni-
co. Ler é sonhar, poetar, divagar, expandir a fantasia e cultivar a 
sensibilidade.

A diferença entre ler e ver TV é que, no primeiro caso, o leitor 
escolhe o que lhe interessa, com a vantagem de não se submeter 
à avalanche publicitária e adequar a programação – no caso, a 
leitura – ao ritmo de sua conveniência. E, considerando a baixa 
qualidade de conteúdo na TV Brasileira, ler é absorver cultura.

No Brasil, o consumo de livros ainda é ínfimo: 2,7 por habi-
tante/ano. Na Argentina, 6. Há em nosso país certa de 3 mil li-
vrarias, 50% no estado de São Paulo. Aqui, o livro sofre o efeito 
Tostiness: é caro porque vende pouco e vende pouco porque é 
caro. O governo, excetuando a compra de livros didáticos, não 
incentiva a produção e circulação de livros. Raros os municípios 

Frei Betto 

com bibliotecas públicas e as poucas existentes nem sempre pri-
mam pela conservação das instalações e atualização do acervo. 
A informatização ainda engatinha e o leitor enfrenta, por vezes, 
barreiras burocráticas para ter acesso ao livro.

Assim, não é de se estranhar que alunos da 8ª série não consi-
gam redigir uma simples carta sem cometer graves erros de con-
cordância e sintaxe. A situação piora quando se trata de interpre-
tar um texto. Lê-se o período sem conseguir entendê-lo...

O amor aos livros nasce na infância. Criança que jamais viu os 
pais lerem ou vive numa casa desprovida de livros terá, com cer-
teza, dificuldade de adquirir gosto pela literatura. Hoje em dia, 
recomenda-se ler histórias para os bebês, de modo a favorecer 
as sinapses cerebrais e a elaboração de sínteses cognitivas. Ao ler 
ou contar uma história para crianças é normal ouvi-las recriarem 
em cima do que escutam. A imaginação entra em diálogo com o 
texto. A fantasia aflora, oxigenando o ouvido psíquica e espiritu-
almente.

Já a TV não propicia essa interação, apenas impõe à criança o 
conteúdo de sua programação. E, de certo modo, anula a fantasia 
infantil, como se a TV fosse capaz de substituir o saudável exercí-
cio de dar asas à imaginação.

Outrora, as feiras do livro tinham a característica de baratear o 
produto. Hoje, isso se torna cada vez mais raro. Apesar de o go-
verno Lula ter desonerado tributos de editoras, tudo indica que o 
benefício não se estendeu aos leitores.

Felizmente, há, Brasil afora, bibliotecas montadas por iniciati-
vas voluntárias, cujos acervos dependem de doações. Na capital 
paulista, é possível tomar emprestado um livro nas estações de 
metrô. E o índice de não devolução é mínimo – o que consola 
nossa autoestima ética nessa nação de tantos políticos corruptos. 
Em Brasília, um açougue dispõe livros em pontos de ônibus. Na 
Baixada Fluminense, uma dona de casa transformou seu quintal 
em biblioteca pública.

Tomara que o propósito de o poder público instalar uma bi-
blioteca em cada município brasileiro torne-se realidade um 
dia. O Brasil estará a salvo no dia em que as novas gerações 
forem viciadas em livros.

(Transcrição)

Cardim – 1º Vice-Presidente, já 
restabelecido.

ENEN 2010: INSTITUIÇÕES PRIVADAS GANHAM O SEU SISU

O chamado “Novo Enem” lançado no ano passado trouxe 
uma série de novidades, uma delas a criação do SISU desti-

nado a distribuir as vagas das universidades públicas. No entanto, 
o setor privado, que comparece com quase 90% das vagas do en-
sino superior no Brasil, não foi inserido nesse sistema.

Para preencher essa lacuna, foi lançado o Sistema de Estu-
dantes ao Ensino Superior – SAEPES, também conhecido como 
Faculdade Já!, que conta com o apoio da CONFEDERAÇÃO NA-
CIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO e de várias associa-
ções e entidades representativas do ensino superior.

A idéia é promover a interação dos estudantes com as vagas 
ofertadas nas faculdades de todo o país, utilizando a nota do 
Enem como critério de seleção e proporcionando acesso imediato 
à matrícula, desde que satisfeitas as exigências mínimas estipu-
ladas por instituição, em determinada carreira. Serão aceitas as 
notas dos exames de 2009 e 2010, cuja nota de corte é sempre 
estabelecida pela IES em cada curso.

No Brasil, há cerca de 450 mil vagas ociosas no ensino superior, 
quase que a totalidade em instituições privadas e de boa qualidade. 
O Novo Enem estabeleceu um patamar acadêmico em nível nacio-
nal que, associado aos recursos da tecnologia e ao poder da inter-
net, permite que as instituições particulares também ofereçam à so-
ciedade uma nova opção de acesso à faculdade, mais simples e ágil.

O ambiente desenvolvido pelo Faculdade Já! permite que o 
estudante, gratuitamente e através da internet, verifique num 
primeiro momento quais as opções de vagas e condições ofereci-
das, pesquisando pelo curso escolhido na respectiva unidade da 
federação. Caso confirme seu interesse, preenche o cadastro e 
declara sua nota do Enem, que deve atender à exigência mínima 
estipulada pela instituição desejada. Satisfeitas essas condições, 
o sistema emite um Certificado de Reserva de Vaga que deverá 
ser apresentado em até 3 dias úteis à instituição escolhida, oca-
sião em que serão comprovadas as informações e entregues os 
documentos para a matrícula.

Para contatos: WWW.SAEPES.COM.BR 



Agosto/Setembro 2010 Informativo CONfENEN - Pág. 11

ESCOLA E ENSINO NA IMPRENSA

MAIS QUE UM MESTRE

Educação é a base para o desenvolvi-
mento de qualquer nação. Dessa 

forma, o professor se torna peça chave 
na formação do ser social. É ele quem vai 
guiar a produção do conhecimento e o 
futuro profissional e acadêmico de cada 
criança. No entanto, uma recente notícia 
sobre professores alarmou pais e estudan-
tes. A Secretaria da Educação de São Paulo 
anunciou que usará professores reprova-
dos em exames para ministrar aulas no en-
sino básico. O sindicato do setor anunciou 
ainda que esses professores vão para as 
periferias da Capital, em que o desempe-
nho dos alunos é abaixo da média nacio-
nal. Segundo dados da Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS) do Ministério 
do Trabalho e Emprego, 80% dos profes-
sores ativos no Brasil participam da edu-
cação básica, ou seja, educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio.

Para solucionar esse problema, é pre-
ciso primeiro ter presente que o profes-
sor é muito mais que um transmissor de 
conhecimentos. É ele também quem vai 
estimular a criança a ter características 
exigidas pelo mercado de trabalho. Em 
uma de minhas palestras, em específico 
a realizada na UNESCO, para educadores, 
lembro-me de que iniciei a reflexão com a 
seguinte pergunta: “Quais as qualidades 
exigidas a um cidadão em uma entrevista 
para emprego?”. Muitos falaram, ao mes-

Eduardo Shinyashiki

mo tempo, vários atributos. Liderança, 
comunicação, trabalhar em equipe, ini-
ciativa, criatividade, flexibilidade, entre 
outras. Foram inúmeras as características 
citadas pelos participantes da palestra e 

todas elas se encaixam no perfil selecio-
nado pelas empresas. Respondi então a 
eles com uma segunda pergunta: “Nós, 
como educadores, estamos pondo den-
tro da sala de aula essas qualidades?. 
Foi quando disse a todos: “Se não esti-
vermos fazendo isso como uma prática 
dentro da sala de aula, estaremos engros-
sando a fila dos desempregados”. Pois é 
exatamente esse questionamento que o 
docente pode fazer a si mesmo.

O papel do educador, dentro e fora da 
sala de aula, é de extrema importância 
para os alunos. O professor é um dos prin-

cipais líderes da vida de uma criança. É ele 
que, juntamente com os pais, vai influen-
ciar diretamente no desenvolvimento 
dela. Ele irá conduzir os alunos rumo ao 
conhecimento e à sabedoria. A escola é o 
primeiro ambiente que a criança encontra 
fora da família e o mestre será uma das 
pontes mais importantes de transição da 
infância para a vida adulta. Nesse sentido, 
o docente deverá ser um bom exemplo 
e passar a sua melhor característica para 
os alunos, agindo como um cidadão ético 
e responsável, ciente de sua missão de 
transmitir valores para um futuro profis-
sional.

As rápidas mudanças podem afetar al-
guns setores da sociedade e a educação 
não está excluída desse cenário.  Assim, o 
professor deve enfrentar grandes desafios 
em sua profissão. Além de se especializar 
para comunicar o conhecimento, ele pre-
cisa estar atento em transmitir mais que 
isso, é preciso mostrar aos pequenos que 
motivação e qualidades devem crescer 
dentro de nós e nunca se perder em meio 
aos problemas da vida. Os grandes profes-
sores que se permitem ensinar e transmi-
tir o amor e a dedicação nos marcam de 
forma positiva, deixam resultados perenes 
e transmitem de forma inequívoca valo-
res e ideais, promovendo uma verdadeira 
transformação na vida de cada pessoa.

(Jornal: Estado de Minas) 

VISÃO EMPRESARIAL DO ENSINO
O mercado globalizado trouxe com ele a 

necessidade de uma nova gestão na edu-
cação. O ambiente dinâmico e competi-
tivo das corporações justifica essa quase 
premência do sistema educacional brasi-
leiro, em especial das instituições privadas 
de ensino, mais diretamente afetadas por 
essa nova forma de compreender as rela-
ções de produção e serviços. Nesse con-
texto, a instituição de ensino particular, 
no segmento fundamental e médio ou su-
perior, deve desenvolver uma forte visão 
empresarial, de sorte a repensar paradig-
mas, missão, habilidades e competências. 
Além de definir novos enfoques, ainda 
deve constituir prioridades para o futuro 
para assegurar condições de se manter 
num mercado com elevada concorrência, 
cumprindo seu importante papel social. 
Essas instituições convivem com os refle-
xos de um segmento que não introduziu 
uma cultura interna de excelência, pois, 
ao longo da História, se encontrava num 
ambiente de baixa rivalidade. Paralelo 
a esse panorama, as inovações invadem 

VALÉRIA ABDALLA 

os corredores dessas organizações e con-
firmam a necessidade de transformação 
para atingir a estrutura administrativa e 
pedagógica, numa prática coerente com 
os avanços da tecnologia, da ciência e das 
próprias teorias educacionais.

Não podemos esquecer que o segmento 
é, essencialmente, formado por empresas 
que participam da construção do coletivo, 
sendo um espaço sustentado por concep-
ções de educação, correntes pedagógicas, 
novos projetos e metodologia, instigada 
pelo desafio de corresponder às exigências 
da formação do homem moderno, obser-
vando suas necessidades culturais e sociais. 
Na confluência desse novo tempo, resgatan-
do a concepção de que essas instituições 
são negócios, as novas missões não se sus-
tentam apenas com o exercício acadêmico 
da informação, tendo, como contrapartida, 
a ausência de práticas de gestão. Assim, a 
interação adequada de um planejamento 
estratégico com as práticas pedagógicas 
contribui, significativamente, para uma ação 
complementar de aspectos educacionais e 

empresariais, com foco na sustentabilidade 
mercadológica.

Esse planejamento é, basicamente, um 
processo que proporciona à organização 
e sua equipe alcançar objetivos previa-
mente estabelecidos, o que deve ser fei-
to pela empresa e não para a empresa. 
Isso significa que todas as variáveis e os 
aspectos envolvidos nesse processo deve-
rão estar subordinados à consideração de 
que a estratégia deve ser uma ferramenta 
gerencial que propicie, se aplicada ade-
quadamente, melhorias no desempenho 
gerencial das organizações. O conjunto 
dessas tarefas precisa resultar na melho-
ria do desempenho como um todo e na 
capacidade de mapear os ambientes, defi-
nir sua missão, formular objetivos, ações, 
indicadores e políticas. Dessa forma, pla-
nejar é uma ferramenta gerencial de ex-
trema importância no auxílio e condução 
da gestão educacional de instituições pri-
vadas de ensino. Contudo, será que a atu-
al gestão educacional vive essa realidade?

(Transcrição) 
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VALORIZAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
(Matéria Transcrita)

Certamente, o maior desafio rumo à 
qualidade é promover a valorização 

dos profissionais da Educação, o que 
exige valorizar sua remuneração, instituir 
planos de carreira, promover formação 
inicial e continuada e propiciar adequadas 
condições de trabalho.

No que diz respeito à carreira do 
magistério, pode-se tomar ainda como 
exemplo a Finlândia: lá os 20% dos alunos 
mais bem preparados do Ensino Médio 
são levados à carreira do magistério, num 
processo de forte concorrência pública. 
Esses alunos são acompanhados ao longo 
de todo o curso universitário e nos primeiros 
anos pós-universidade. Para atraí-los, o 
governo oferece um salário de partida 
muito bom, bem acima da média nacional 
para outros profissionais. No Brasil, a 
situação é exatamente a inversa. Em geral, 
quem vai para a carreira do magistério são 
os alunos menos preparados, identificados 
nas baixas notas obtidas nos exames 
vestibulares dos cursos de licenciatura, 
como resposta aos baixos salários 
oferecidos ao profissional do magistério, 
pode ser vista a Tabela 3. Assim, no Brasil, 
os mais talentosos egressos do Ensino 
Médio passam longe de escolher a carreira 
do magistério. Importante destacar que o 
estabelecimento de médias superiores às 
encontradas atualmente, como condição 

de acesso ao magistério, sem a 
respectiva alteração salarial, não 
deverá surtir o efeito desejado, 
muito pelo contrário, poderá 
ampliar significativamente o déficit 
de docentes nas salas de aula. E 
todos os estudos internacionais 
mostram que a qualidade da 
aprendizagem está diretamente 
relacionada com a qualidade da 
formação do professor. Sem bons 
professores não teremos bons 
alunos.

Profissão    Salário (R$)
01. Juiz    12.798,00
02. Delegado   5.847,00
03. Médico   4.802,00
04. Economista   3.555,00
05. Professor Universitário  3.077,00
06. Advogado   2.858,00
07. Policial Civil   1.585,00
08. Professor de Nível Médio  1.390,00
09. Professor de 5ª à 8ª Série  1.088,00
10. Professor de 1ª à 4ª Série  749,00
11. Professor de Educação Infantil 661,00

Ricardo Albuquerque 
prepara ADIN da filantropia

O sistema de cotas para negros na 
educação também foi rejeitado por 

Demóstenes Torres, relator do substitu-
tivo da Câmara ao projeto de Estatuto da 
Igualdade Racial na CCJ. Além de recusar 
a obrigatoriedade de a União incentivar 
instituições de ENSINO SUPERIOR públicas 
e privadas a incluir alunos negros em seus 
cursos de pós-graduação, ele decidiu retirar 
a prioridade no acesso da população negra 
às instituições federais de ensino técnico de 
nível médio e superior.

Demóstenes argumenta que “o acesso 
à universidade e ao programa de pós-gra-
duação, por expressa determinação consti-
tucional, deve-se fazer de acordo com o 

DEMÓSTENES É CONTRA O SISTEMA DE COTAS PARA 
NEGROS NA UNIVERSIDADE

princípio do mérito e do acesso aos níveis 
mais elevados do ensino, da pesquisa e da 
criação artística, segundo a capacidade de 
cada um”.

O senador manteve, no entanto, a 
previsão de que o poder público adotará 
programas de ação afirmativa. Também 
preservou a determinação ao Executivo 
Federal para acompanhar e avaliar os pro-
gramas educacionais.

Muitas das 11 emendas de redação 
elaboradas por Demóstenes retiraram do 
texto da Câmara as expressões “raça”, “ra-
cial” e “étnico-raciais”. O senador observou 
que, “geneticamente, raças não existem” e, 
atendo-se ao “mito da raça”, o Estado brasi-
leiro ajudaria a fomentar – e não a descons-
truir – “a falsa ideia” da existência de raças.

Pré-Escolar: 4 e 5 anos

A Constituição e a legislação de 
ensino definem:

Educação Infantil - creche, até 3 
anos e 11 meses; pré-escolar, aos 

4 e 5 anos.
Fundamental - a partir dos 6 anos 
com duração de 9 anos, podendo 
ser organizado por séries anuais.

TABELA 3 – SALÁRIOS PARA ALGUMAS PROFISSÕES, SEGUNDO A PNAD/IBGE DE 2006

Demóstenes recomendou ainda a su-
pressão das expressões “derivadas da es-
cravidão” e “fortalecer a identidade negra”. 
Afirmou que, “sem esquecer os erros come-
tidos, devemos voltar nosso esforço para o 
futuro e buscar a justiça social para todos 
injustiçados, sem qualquer forma de limi-
tação”. Além disso, ele avalia que no Brasil 
não existe uma “identidade negra” paralela 
a uma “identidade branca”.

(Jornal do Senado - 11/06/2010)


