
CONFENEN
I N F O R M A T I V O

Impresso
Especial

9912160842/2007-DR/MG
Confenen

CORREIOS

PUBLICAÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO - ANO XXXV - JAN / FEV 2008

LEIA NESTA EDIÇÃO

A Palavra do Presidente
Pág. 2

Contando histórias
Pág. 4

Papai Noel e a Educação
Pág. 9

E
m 2007, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Minas
Gerais, um dos fundadores da Federação Nacional dos Estabe-
lecimentos de Ensino, que, em 1990, tornou-se CONFENEN,
fez 60 anos.

VIVER PELA EDUCAÇÃO E PELA ESCOLA PARTICULAR

Seu presidente, Prof. Ulysses de Oliveira Panisset, abrindo as co-
memorações fez uma breve história do Sindicato até 2004, de que
transcrevemos parte. De 2004 em diante, quando assumiu a presidên-
cia, falou pouco. Então, temos que  relembrar ser o Prof. Ulysses de
Oliveira Panisset um educador que, desde 1968, presta relevantes ser-
viços à educação e à escola particular, compondo a direção do Sindicato

Novos Sindicatos em MG
Nós havíamos decidido também criar a Federação das Escolas Par-

ticulares em Minas. Para se fazer uma federação, é preciso ter um míni-
mo de cinco sindicatos. Por isso, abrimos mão de parte de nossa base
territorial para criar espaço a outros sindicatos e podermos formar a
federação mencionada.

Por isso, temos hoje vários sindicatos em Minas, como Juiz de Fora,
Triângulo, Governador Valadares, Poços de Caldas e o do Norte de
Minas, que está se formando em Montes Claros, além do específico de
Escolas de Línguas.

e da CONFENEN e como integrante ativo, muito pre-
sente e brilhante, do Conselho de Educação de Minas
Gerais e do Conselho Nacional de Educação, dos quais
foi presidente.

Secundou os brilhantes passos de seu pai.
“Minha história no SINEPE começou há muitos

anos. Vim para Belo Horizonte em 1958, quan-
do passei a dar aulas de Matemática nos Colé-
gios Militar e Izabela Hendrix.

Em seguida, fui solicitado a representar o
Izabela no SINEPE, que funcionava ainda na
sede da Rua São Paulo. Tive então oportuni-
dade de conhecer figuras extraordinárias,
como o Padre Parreira e o Prof. Newton Paiva,
que foram muito importantes na vida do Sin-
dicato à época.

Mais tarde, deixei de dar aulas no Izabela
e passei a atuar como vice-reitor da institui-
ção, quando a Dona Jurema assumiu a reito-
ria. Ela foi, na seqüência, eleita presidente do
Sindicato, tendo sido a primeira – e até hoje a
única – mulher a dirigir a entidade. Eu conti-
nuava a representar o Izabela no SINEP.

Um rapaz novo, chamado Dornas
Anos depois, houve uma eleição curiosa

para a direção da entidade. Havia uma chapa de situação, da qual eu
fazia parte, e uma outra, encabeçada por um rapaz novo no meio, cha-
mado Roberto Geraldo de Paiva Dornas.

Foi uma disputa acirrada, da qual a chapa do Dornas saiu vitoriosa.
Houve um desdobramento interessante nesse processo: uma das pri-
meiras medidas dele, ao ser eleito presidente do SINEPE, foi propor
uma composição com a chapa perdedora. Vários nomes dessa chapa
passaram a trabalhar com ele na diretoria, inclusive eu. Isso pacificou a
entidade, após uma disputa muito dura.

Depois disso, fui nomeado para o Conselho Estadual de Educação –
primeiro como membro, mais tarde como dirigente de câmaras e, final-
mente, como presidente da própria entidade, na qual atuei 31 anos.

Na longa gestão do Dornas, como de sorte nas demais, houve sem-
pre grandes campanhas de sindicalização, pois o número de escolas
filiadas é sempre bem menos do que o total de estabelecimentos exis-
tentes.

Aos poucos, Dornas foi ampliando sua participação nas entidades
de classe estadual e nacional.

Dornas tornou-se, além de presidente do Sindicato,
o primeiro presidente da Federação. E, mais tarde, numa
eleição memorável, passou a ser também o presidente da
recém criada Confederação Nacional dos Estabelecimen-
tos de Escolas Particulares, a CONFENEN, com sede em
Brasília (que substituiu a até então chamada Federação

Prof. Panisset (MG) ao lado do
Prof. Marcelo (SC)

Nacional de Escolas Particulares).
Em um certo momento, contudo, um gru-

po de dirigentes do Sindicato achou não ser
conveniente que uma mesma pessoa viesse a
dirigir as três entidades. Houve uma série de
articulações, das quais participei, para que se
fizesse uma chapa com um outro candidato,
no SINEPE.

O escolhido para encabeçar a chapa – que
acabou vitoriosa – foi Eliziário Rezende. Aca-
bava, portanto, o período de 27 anos de gestão
de Dornas  à frente do Sindicato. Talvez ele
seja, até hoje, individualmente, a pessoa a
quem as escolas particulares mais devem agra-
decimentos pelos serviços prestados.

Alguns anos longe do SINEPE
Eu já havia chegado ao cargo de vice-pre-

sidente do Sindicato, até que fui eleito presi-
dente do Conselho Estadual de Educação.

Achei, naquele momento, que seria incompatível manter a presidência
do Conselho e a vice-presidência do Sindicato. Até porque, àquela épo-
ca, quem aprovava as mensalidades escolares era o Conselho.

O mandato na entidade estadual era de dois anos e fui reeleito
várias vezes, pois fiquei dez anos à frente do colegiado. A partir dessa
época, me afastei completamente da vida sindical, até porque do Conse-
lho Estadual fui para o Conselho Nacional de Educação – primeiro como
membro, depois como presidente da Câmara de Educação Básica e, por
fim, como presidente do próprio Conselho.

Fiquei, portanto, um bom tempo longe do Sindicato, até ser con-
vocado a participar novamente, a princípio como mediador de um
novo processo sucessório. Havia dois grupos numa disputa prelimi-
nar e eu passei a buscar um consenso: a composição de uma chapa
única.

Tendo-se tornado difícil a composição buscada, acabaram me con-
vocando para encabeçar a chapa. Lembro bem da minha resposta: “mas
nem sob tortura!”. Diante das circunstâncias posteriormente criadas,
não mantive a decisão inicial. Acabei aceitando a missão.”
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vergonhosa a classificação do Bra-
sil nos testes internacionais de
avaliação da qualidade de ensino.
Só nos falta perder para tribos de
vida primitiva em que é bastante

O Segredo da
Qualidade de Ensino

preparar as crianças para se defenderem,
caçar e pescar. Este resultado os
governantes oba-oba não gritam e não alar-
deiam como frutos de uma administração
para o povo, para a massa. Nos testes, os
alunos de escola particular mostraram
melhor desempenho.

No último exame do ENEN, na média
geral ou em prova específica, os alunos de
escola particular também obtiveram
disparadamente as melhores notas.

No entanto, os alunos de escolas parti-
culares representam, no país, apenas 13%
da matrícula total na educação básica. O
Ministro Fernando Hadad disse acertada-
mente que a escola particular tem que mos-

Basta, pois, à escola particular pouco,
muito pouco, para ter mais qualidade que a
escola pública: cumprir realmente 200 dias
letivos e 800 horas; manter em aula pro-
fessores e alunos; professores que não fal-
tam; não aprovar aluno simplesmente por
freqüência ou decurso de prazo; mais rapi-
dez nas decisões, mudanças e adequações
necessárias; boa manutenção e conserva-
ção de dependências e equipamentos; não
influência e não atuação política em seu
funcionamento; equipe disciplinada, ética
e comprometida realmente com o trabalho
e com a educação; organização; limpeza;
currículos racionalizados apenas com os
poucos conteúdos básicos, mas bem dados.
Tendo isto, as famílias sentirão a diferença
e, podendo pagar (além dos impostos com
que contribuem pesadamente para manu-
tenção da escola pública), preferirão a es-
cola particular.

No último exame
do ENEN, na média
geral ou em prova

específica, os
alunos de escola

particular também
obtiveram

disparadamente as
melhores notas.

trar qualidade, sem o
que não conseguirá
alunos. E tem: tanto é
que, mesmo os respon-
sáveis pela escola pú-
blica ou que nela tra-
balham, preferem seus
filhos no ensino priva-
do. Este só não recebe
a matrícula de quem
não pode, ou seja, não
consegue pagar pelos
serviços.

Méritos da esco-
la part icular? Não
tanto. Seu alunado é
minoria, tem melho-
res condições de am-
biente, de material,
de saúde e de acesso

Escolas públicas,
como os colégios mili-
tares, que têm conse-
guido conservar essas
características, são
muito procuradas.

O mesmo não
acontece com o ensi-
no superior. A prefe-
rência é pela escola
estatal, em que não se
paga diretamente pe-
los serviços e que,
ainda, detém a ima-
gem de mais qualida-
de. A receita para
melhoria de qualida-
de da universidade
privada é a mesma
aplicável à educação

a meios e instrumentos de cultura e co-
nhecimento mais adiantados. Estão mais
cercados de livros, publicações, tecnologia
e eventos de nível maior. Os pais e as fa-
mílias têm bom grau de instrução e de
cultura.

básica. No entanto, a maioria das escolas
superiores particulares tem preferido tra-
balhar com multidões, os alunos de menor
poder aquisitivo, menos preparados e, de
modo geral, oriundos da educação básica
ministrada em escolas públicas. Paradoxo.

A maioria das escolas superiores particulares tem preferido trabalhar
com multidões, os alunos de menor poder aquisitivo, menos

preparados e, de modo geral, oriundos da educação básica ministrada
em escolas públicas. Paradoxo.
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A inadimplência na escola tem causa legal. Mas tem também
 causas gerenciais: cobrança não sistemática; perdão a

devedores; data para pagamento; acúmulo de parcelas no mesmo mês;
mau planejamento de matrícula; data ruim para pagamento.

A lei exige doze parcelas na anuidade e seis na semestralidade.
Logo, por mês, só se deve cobrar uma mensalidade.

De modo geral, as pessoas recebem os salários entre os dias 1º e
10. Logo, a melhor data para pagamento da mensalidade deve situar-se
nesse período.

Lá se foram os tempos em que as famílias faziam matrícula, porque
tinham recursos, a partir de setembro. Hoje, ela é feita a partir de
dezembro. Não se deve exigi-la antes de dezembro, nem deixar que seu
pagamento se acumule com o de parcela da anuidade do ano que se
finda, até para poder exigir que, para fazê-la, haja quitação total do
anterior.

Todo o mundo paga, e já está habituado a isto, uma vez por mês,
todos os meses, luz, água, telefone e outros serviços contínuos e
prestações. Necessário criar o mesmo hábito quanto à anuidade escolar:
todo mês, pagar uma parcela e só uma.

Juntando tudo isto, com pequenas adaptações, teremos o
planejamento abaixo:

que a matrícula seja programada  para dezembro, após o vencimento
da última parcela da anuidade anterior e quando já se deve ter o
resultado do ano letivo, constitui um ponto básico;

que não se acumulem dois pagamentos de parcelas, uma final e
outra inicial (matrícula) no mesmo mês, é o segundo ponto básico;

que a data de pagamento de cada parcela coincida com o período do
mês em que geralmente se recebe salário também é ponto básico.

Se a matrícula é planejada para que o pagamento seja feito em doze
parcelas e o interessado aparece depois, que pague em menor número
de parcelas. Assim, acabará aprendendo que é melhor e mais em conta
saber programar-se e seguir as normas da escola. Com isto, cria-se o
hábito e se ajuda a ele planejar.

MATRÍCULA, ANUIDADE E INADIMPLÊNCIA

á, atualmente, no Brasil, muitas discussões em torno

da educação ministrada nas escolas brasileiras, tanto

públicas quanto particulares. Rubem Alves, filósofo e

A adimplência deve ser estimulada e a inadimplência deve ser
punida para criar o bom hábito de pagar em dia.

Pode-se conceder um desconto para quem pagar antes da data
de vencimento como estímulo. Mas um pequeno desconto porque
inadmissível e falso que, por adiantar uns dias, o preço possa sofrer
abatimentos de cinco, dez ou mais por cento. Se isto acontecer, alguma
coisa está errada.

Punição ao Inadimplente
Não se pode dar tratamento igual aos desiguais. É injusto.
Se o pagamento  for feito após a data de vencimento, multa de

2% e juros de 1% ao mês pro rata die; correção monetária do principal
em atraso por mais de 30 dias; não relevar multa, juros e correção
monetária; negativar nome do devedor em serviço de proteção ao
crédito; não renovar matrícula de quem não quitou anuidade
anterior;  não aceitar matrícula de quem tem passado de
inadimplência.

A punição é ao devedor, ao contratante, e não ao aluno, salvo se
for ele também o devedor e contratante (maior de 18 anos).

Matrícula com Atraso
Se a escola, cumprindo a lei, divide a anuidade em doze parcelas

mensais, com a matrícula sendo feita, por exemplo, de 10 de dezembro
a 10 de janeiro, quem aparecer após a data prevista, conforme o dia
em que chegar, pagará em 11 ou 10 parcelas mensais. A primeira,
sempre, no ato da matrícula.

Semestralidade
No caso de semestre letivo, seis parcelas, a primeira em dezembro

e término em junho, adotando-se cinco parcelas para o aluno
matriculado após dezembro.  No 2º semestre, com a matrícula
programada, por exemplo, entre 10 de junho e 10 de julho e as
demais de agosto em diante.

HORA DE DECISÃO

lhe oportunidades de conhecimento dos diversos campos

de atuação das mais variadas profissões, colocando-o em

contato direto com a prática, dispensando um pouco o tanto

da teoria sufocante que asfixia a cabeça do aluno que passa

mais de oito horas por dia “estudando” e não consegue

acompanhar a demanda da exigência escolar, que cresce à

medida que os meses avançam e se aproximam dos vesti-

bulares.

Não podemos negar que nem todos os conteúdos das dis-

ciplinas sejam interessantes. Aliás, o correto seria dizer que a

maioria talvez não interesse a esses jovens. Porém, o que mais

interessa é saber como são transmitidos esses conteúdos. Qual

o comprometimento do professor com a sua disciplina? Sabe-

mos que aquilo que assimilamos com encantamento fica eter-

no em nossa memória. Então, não seria o momento de os pro-

fessores assumirem uma postura de, também, prevestibular,

caminhando lado a lado com o seu aluno, entusiasmando-se na

transmissão e assimilação da aprendizagem de maneira mais

próxima do aluno, com maior suavidade, em vez da cobrança

exacerbada que vigora nas salas de aula, desestruturando mais

ainda esses inseguros estudantes, fazendo que muitos bus-

quem os bancos de psicólogos na incógnita por seus desejos?

Com a palavra o corpo docente e dirigentes escolares.

Estado de Minas - 04/07/07

Fátima Soares Rodrigues - Escritora

cronista, em suas diversas passagens pelas cidades brasileiras

e nos seus artigos e livros publicados, sempre coloca em pauta

a questão dos ensinamentos adotados pelos professores na trans-

missão do aprendizado. Sabemos que, além da didática das es-

colas, o corpo docente esbarra em questões sérias diariamente,

tais como a violência, a discriminação, a exclusão, além das

reações de adolescentes e pré-adolescentes que vivenciam pro-

blemas sérios de relacionamento familiar. O jovem que está

concluindo o ensino médio, última etapa escolar antes de en-

frentar o curso universitário que o habilitará para a vida profis-

sional, abarca uma série de problemas de cunho existencial,

além de atravessar uma das etapas mais difíceis da vida, que é

a passagem da adolescência para a juventude. Nessa fase, é

cobrada dele maturidade para definir, quase que de forma defi-

nitiva, a própria vida, quando da escolha de sua profissão, ao

se inscrever no vestibular.

Creio que o papel da escola de ensino médio, em vez de

sufocar o aluno com cobranças e excessos de atividades, a

fim de que ele seja exímio aluno nas notas, deveria ter um

olhar mais voltado para propiciar a esse aluno encontrar a

definição pelo curso universitário, tornando-se um canal

facilitador para a apreensão da aprendizagem, oferecendo-

H
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CONTANDO HISTÓRIAS

a comemoração dos 60 anos do Sin-
dicato dos Estabelecimentos de Ensi-
no de Minas Gerais, o presidente da
CONFENEN, que já  presidiu o Sindi-
cato, deu um depoimento que sinte-

N
tiza um período histórico da escola particular
brasileira.

“Assumi a Presidência do Sindicato em
1968 – diz ele – quando ele tinha 21 anos
de idade e eu, 31. Eram duas salas peque-
nas e um auditório para 100 pessoas, na
Rua São Paulo. Tinha três funcionários
(Arnaud, Ilma e Valdo), nenhum as-
sessor, um mimeógrafo a álcool e
funcionava de treze às dezessete
horas.

Filiava 105 escolas, qua-
se que exclusivamente de
Belo Horizonte e apenas de
pré-escolar (pouquíssimas)
e do que hoje se chama
ensino fundamental e mé-
dio. Apenas 73 puderam
votar  porque eram as
pagantes.

Fui candidato de oposi-
ção, em chapa apoiada pela pre-
sidente Jurema Tavares, esco-
las chamadas pequenas, AEC e
escolas católicas. A outra chapa era
encaminhada pelo então Cel. Panisset,
ainda na ativa do Exército Brasileiro.

Assumi para um mandato de dois anos,
logo prorrogado pela Junta Militar, que gover-
nava o país, para três, com mudança da C.L.T..
Acabei me esquecendo e fiquei 27 anos, não
por prorrogação, mas por eleições bastante li-
vres e transparentes.

O período era difícil porque os sindicatos,
inclusive os patronais, eram muito observados
e vigiados pelo Governo que, inclusive, dizia
quem podia candidatar-se, quem podia ele-
ger-se e quem podia ficar. Não foram poucos
os conflitos e situações embaraçosas a ser con-
tornadas, inclusive para salvar do cutelo al-
guns colegas ou para retirar o veto a suas in-
dicações para órgãos públicos, como conselhos
de educação.

Recebemos um sindicato acanhado, sem
ser conhecido, bastante amador, mas que vi-
nha das mãos de valorosos presidentes como
Abel Fagundes, Samuel Rocha Barros e
Jurema Tavares. Desempenhara importante
papel na discussão da recente L.D.B. (Lei
4024), fruto do debate durante anos das po-
sições antagônicas de Anísio Teixeira e Carlos
Lacerda.

Não acabara ainda de reestruturar, am-
pliar e reorganizar o Sindicato, levando-o de
fato a todo o Estado e filiando qualquer esco-
lar particular, quando estourou o primeiro pro-
blema. Em época de A.I. 5, o Presidente da
República determinou o congelamento das
anuidades e fiscalização das escolas pela
SUNAB. Na busca de solução, a diretoria da

Federação, hoje CONFENEN, de que já fazia
parte, chegou a ouvir ameaças de ser manda-
da para a Ilha das Cobras.

A seguir, o problema foi o projeto de nova
L.D.B., a Lei 5692. O Governo queria um passo
rápido para a industrialização e, por isso, dar
ao inaugurante 2º grau a obrigatoriedade de
profissionalizar, o que acabou com a boa escola
técnica e com a boa escola acadêmica. A um

Em 1979, no Brasil surgiram greves san-
grentas e generalizadas, acima de tudo com
caráter político-ideológico e contestatório, não
passando ileso o ensino privado. A partir de
então, até 1994, greves e movimentos sindi-
cais de empregados se tornaram uma tônica, a
título de aumento salarial, justificável em épo-
ca de inflação galopante, mas também greve
de solidariedade e política. Recebiam o apoio
de falsas e verdadeiras associações de pais e
entidades estudantis. A escola, por outro lado,

sofria injustos tabelamentos e congelamen-
tos. Foi época de tremendas batalhas

judiciais e dissídios em que fui, se-
guidamente, ameaçado, queima-

do, enterrado e desenterrado
em praça pública.

De 1986 a 1999, quan-
do conseguimos, do Con-
gresso, a aprovação da
atual Lei 9870, vetada em
parte seis horas depois,
veto responsável pela inde-
cente inadimplência que a
escola enfrenta, ocorre-
ram as batalhas contra os

tabelamentos e congelamen-
tos de preço dos demagógicos

e desastrosos planos econômi-
cos.

Comigo, então, ocorreu o que
não acontecera no Governo Militar. Em

1990, o Ministro Chiarelli não recebia e não
ouvia ninguém. Com o Sindicato, puxamos uma
paralisação de dois dias da escola particular
brasileira. Ele rotulou o movimento de
“blecaute” e botou a Polícia Federal a fazer in-
quérito contra mim em vários estados.

Em 1994, o Governo Itamar Franco bai-
xou uma medida provisória, retroagindo o pre-
ço das anuidades escolares aos valores de doze
meses atrás. Eu disse que era inconstitucional
e não podia ser cumprida. Um promotor de
Brasília pediu e um  juiz decretou minha pri-
são. Dias depois, na ação de inconstituciona-
lidade que encaminhei através da CONFENEN,
o STF, por 10 votos a 1, reconheceu a
inconstitucionalidade que eu afirmara.

De 1986 a 1988, outra luta crucial se apre-
sentou. Na Constituinte, quanto à educação, o
debate era ideológico: ensino único e estatal
ou pluralidade de ensino. Vencida, com sacri-
fício, a luta ideológica na constituinte, ela se
transferiu para o projeto-de-lei de diretrizes
e bases da educação nacional, até 1996. O pro-
jeto inicial era um monstrengo estatizante e
corporativista, felizmente abandonado na reta
final, por Darci Ribeiro.

Foram lutas longas, difíceis, demora-
das, cansativas e cheias de surpresas a
cada momento. Todas elas capitaneadas
pela  CONFENEN, cuja  presidência  eu
acumulava.

grupo de educadores entregou a elaboração
do projeto. Mas tudo era muito fechado, de
acesso difícil, não se querendo ouvir, nem
mostrar o que preparavam. Apesar da promul-
gação da lei em 1971, a guerra da
profissionalização obrigatória, depois de mui-
tos colegas de Minas e outros estados enfren-
tarem situações delicadas, só foi vencida em
1983.

Reunião da CONFENEN 2007

CONTINUA PÁGINA SEGUINTE...

O período era difícil
porque os sindicatos,
inclusive os patronais,
eram muito observados

e vigiados pelo
Governo que, inclusive,

dizia quem podia
candidatar-se, quem

podia eleger-se e quem
podia ficar.
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Mas teriam sido impossíveis, se não con-
tasse com a base, a estrutura, apoio, suporte e
decisão do Sindicato, que tinha de sair na fren-
te e dar o exemplo. E seria impossível se não
tivesse ele um grupo extremamente unido, so-
lidário, sério, consciente e disposto. A dedica-
ção dos funcionários, a união e presença dos
colegas de diretoria, a confiança, trabalho e co-
laboração das escolas foram imprescindíveis.
Deram exemplo e ânimo a todos os estados bra-
sileiros, cujas escolas particulares também se
engajaram de corpo e alma nas difíceis, bonitas
e vitoriosas lutas, que não foram poucas.

Hoje, infelizmente não vejo o mesmo pa-
norama; vaidades pessoais, interesses meno-
res e individualizados, disputas regionais, além
de agressiva política governamental contra ela,
vem deixando a escola particular enfraquecida.

Logo no início dos anos 90, em Minas, sen-
tindo a necessidade de descentralizar,
regionalizar e capilarizar a defesa da escola par-

ticular, mas todas coordenadas e ligadas pelos
mesmos princípios, o Sindicato se transformou
em cinco e se criou a Federação dos Estabeleci-
mentos de Ensino do Estado. Era o início da
CONFENEN.

Entrei para um mandato de dois anos e
acabei ficando vinte e sete, sem tempo para ver
o correr dos dias. Com a idade, meus propósitos
pessoais de ingressar na magistratura se tor-
naram impossíveis. Vivi o Sindicato, vida que
valeu a pena. As escolas – provavelmente com
novos e mais eficientes métodos e temendo,
creio, que as submetesse a um plebiscito para
mandato de duração indefinida, como ocorre
na América Latina, me deram o basta, dizendo-
me de minha desnecessidade para o Sindicato
e para a categoria que, em Minas, representa.
Fizeram-me um bem. Os tempos já eram ou-
tros, mais pacíficos.

Durante 27 anos, quase a metade da exis-
tência do Sindicato, minha vida se confundiu
com a dele. Orgulho-me disso, porque pude
colaborar com um sexagenário cheio de boa his-

tória, dignidade, de lutas inesquecíveis por prin-
cípios e seriedade, ultrapassando as meras fun-
ções de sindicato, desde seu primeiro presidente,
Antônio Lara Rezende – seu fundador e tam-
bém fundador da hoje CONFENEN -, até sua
atual direção. E isto, porque sempre conseguiu
agregar e motivar pessoas de grande sabedo-
ria, visão, desprendimento e dedicação, com-
panheiros e guias com que contei. Foi sempre
um grupo muito forte e unido.

Evidente que não é história e não são glórias
apenas do Sindicato e do Estado, mas de todo o
Brasil. Contudo, nelas, importantes e
imprescindíveis a posição, a influência e o
trabalho que teve, empunhando as bandeiras
certas em cada época e somando positivamente,
com exemplos e união, sobretudo, união.

É ele um sexagenário que merece e muito
as comemorações. A ele, deve muito a escola
particular, sobretudo, de Minas Gerais. Mere-
ce, principalmente, respeito.

Parabéns e palmas para você, sessentão,
com passado grande  e  exemplar.”

CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR

a escola que difun-
de conhecimentos
e fornece instru-
mental para a com-
preensão do mun-

ESCOLA É CIDADANIA

É

José Ferreira de Castro

Da Diretoria da CONFENEN

do, do outro e de si mesmo,
além de desenvolver  o sen-
tido dos valores relaciona-
dos à solidariedade, à res-
ponsabilidade e à aceitação
das diferenças culturais.

É nela que as crianças
e os jovens devem passar
grande parte de suas vidas.
É ela que fornece a prática
educativa social planejada
e organizada.

Cabe-lhe orientar o
sentido ético da forma-
ção dos alunos indispen-
sável a qualquer ação de
cidadania. É relevante
que a escola coloque e
discuta a dignidade do
ser humano, a  igualda-
de dos direitos, a recusa
categórica de qualquer
forma de discriminação,
ao mesmo tempo em que

como pessoas, tanto em ter-
mos de personalidade quan-
to de capacidade de
autoconfiança.

O dia-a-dia escolar reve-
la um certo distanciamento da
questão da cidadania e dos
problemas da comunidade. As
relações entre comunidade,
pais e escola traduzem-se em
descrédito. A escola deveria
ser espaço de convivência  so-
cial, marcado pela cooperação,
pelas oportunidades de cons-
trução de identidade; um es-
paço onde as tradições seriam
preservadas e o pluralismo
respeitado, mas, que, por
questões históricas, transfor-
mou-se num ambiente muito
fechado. O corpo docente pre-
cisa passar por processos de
capacitação e de educação
continuada. A prática do pro-
fessor, com certa freqüência,
reflete a representação pes-
soal que ele constrói sobre seu
papel e o do aluno, sobre a
metodologia e os conteúdos a

atitudes de solidariedade e de observân-
cia às leis sejam incentivadas.

O exercício pleno da cidadania exige am-
plas oportunidades de acesso de todos aos bens
culturais, incluindo aí um ensino de qualida-
de. É preciso superar as deficiências do pro-
cesso educativo, dando ao aluno uma cultura
geral extensa, associada ao trabalho em pro-
fundidade e em assuntos cuidadosamente es-
colhidos. É necessário o desenvolvimento de
aptidões e habilidades que tornem o estudan-
te competente para enfrentar diferentes situ-
ações. A escola deve estimular o trabalho em

equipe, a criação de projetos que facilitem a
convivência, a compreensão das competências
e as limitações de cada um no trabalho, desen-
volvendo as tolerâncias nas situações de con-
flito. Espera-se, também, que a escola seja um
local onde os alunos possam desenvolver-se

serem trabalhados e a função social da escola.
A formação da cidadania, no dia-a-dia da

sala de aula, exige que os educadores reco-
nheçam e superem questões de ordem teóri-
co-metodológicas, busquem saídas que aten-
dam às necessidades sociais, políticas e econô-
micas e considerem os interesses e motiva-
ções de todos os alunos. Para tanto, é necessá-
ria a implantação de aprendizagens essenciais
para a formação de cidadãos críticos e
participativos, cuja atuação se traduza em com-
petência, dignidade e responsabilidade na so-
ciedade em que vivem.

O exercício pleno da cidadania exige
amplas oportunidades de acesso de
todos aos bens culturais, incluindo aí

um ensino de qualidade.
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LEGISLAÇÃO E
JURISPRUDÊNCIA

I – CANCELAMENTO DE MATRÍCULA

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que, sem comunicado
formal de cancelamento da matrícula, o aluno deve toda a anuidade e a
inclusão de seu nome no SPC não gera dano moral.

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS – DESISTÊNCIA DO CURSO – COMUNICAÇÃO
DIVERSA DA FORMA PREVISTA NO CONTRATO – MENSALIDADES
NÃO QUITADAS – INSCRIÇAÕ NO SPC – INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS INDEVIDA

- Se o contrato de prestação de serviço educacional celebrado entre
as partes prevê que o aviso acerca de eventual desistência do curso
deverá ser feito de forma escrita, a inobservância dessa cláusula por
parte do aluno não afasta o seu dever de quitar as mensalidades até o
comunicado formal, independentemente de ter ou não freqüentado as
aulas, já que, durante esse tempo, o serviço educacional ficou à sua
disposição.

- Encontrando-se a autora inadimplente perante a universidade,
não é abusiva a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito,
sendo indevida a indenização por danos morais pleiteada a esse título.

Apelação Cível nº 1.0024.05.812668-1001
-Comarca de Belo Horizonte – Relator: Des. Wagner Wilson – j. Em

1º.11.2007

II – COBRANÇA DE DIPLOMA E MATERIAL ESCOLAR

O Ministério Público Federal e os PROCONS vêm dando
pronunciamento e ajuizando ações contra cobrança de diplomas. Da
mesma forma se manifestam quanto a listas de material escolar.

De modo geral, baseiam seu entendimento no que prescreve o art.
2º da Resolução nº 01, de 14/01/83, do Conselho Federal de
Educação.Observe-se que a resolução se refere ao sistema federal de
ensino.

Para relembrar, vamos transcrever os art.s 1º e 2º da Resolução.

RESOLUÇÃO Nº 01, DE 14/01/83
Disciplina a cobrança de encargos educacionais nas instituições

escolares do sistema federal de ensino.
O Presidente do Conselho Federal. de Educação, no uso de

sua atribuição legal e nos termos do Decreto-Lei nº 532, de 16 de
abril de 1969, e do Parecer do CFE nº 590/82, homologado pela
Senhora Ministra da Educação e Cultura,

RESOLVE:
Art. 1º - A fixação e o reajuste dos encargos educaiconais

correspondentes aos serviços de educação prestados pelas
instituições vinculadas ao sistema federal de ensino, de todos os
níveis, ramos e graus, inclusive de suprimento ou suplência e
quaisquer outros correspondentes,serão estabelecidos nos termos
desta Resolução, tendo em vista o disposto no Decreto-Lei nº 532,
de 16 de abril de 1969.

Art. 2º - Constituem encargos educacionais de
responsabilidade do corpo discente:

I – a anuidade;
II –  a taxa;
III – a contribuição.
§ 1º - A anuidade escolar, desdobrada em duas

semestralidades, constitui a contraprestação pecuniária
correspondente à educação ministrada e à prestação de serviços a

ela diretamente vinculados, como a matrícula, estágios
obrigatórios, utilização de laboratórios e biblioteca, material de
ensino de uso coletivo, material destinado a provas e exames, 1ª
via de documentos para fins de transferência, de certificados ou
diplomas (modelo oficial) de conclusão de cursos, de identidade
estudantil, de boletins de notas, de cronogramas, de horários
escolares, de currículos e de programas.

§ 2º - A taxa escolar remunera, a preço de custos, os serviços
extraordinários efetivamente prestados ao corpo discente como  a
2ª chamada de provas e exames, declarações, e de outros
documentos não incluídos no § 1º deste artigo, atividades
extracurriculares optativas, bem como os estudos de recuperação,
adaptação e dependência, prestados em horários especiais com
remuneração específica para os professores.

§ 3º - A contribuição escolar remunera os serviços de
alimentação, pousada e transporte e demais serviços não incluídos
nos parágrafos anteriores, efetivamente prestados pela instituição.

De fato, a resolução faz boa definição e acertada discriminação.
Contudo, vale lembrar que o Decreto-Lei nº 532/69 foi revogado
tacitamente com o Plano Cruzado (1986) e a posterior legislação sobre
anuidades escolares.

III – PAGAMENTO DE DÉBITO FISCAL
EM  BOLSAS. PARCELAMENTO

A Lei 11552, de 19/11/2007, permite que as escolas superiores
paguem com a concessão de bolsas de estudo os débitos fiscais federais
constituídos até 31 de dezembro de 2006.

Também permite o parcelamento do débito em até 120 meses.
Registre-se que no acompanhamento e trabalho para aprovação

dos dispositivos legais que trazem tal permissão muito se empenhou
nosso companheiro João Roberto Moreira Alves, do Instituto de Pesquisas
Avançadas em Educação.

IV – ENSINO MÉDIO NO SIMPLES

O projeto-de-lei do Sen. Osmar dias (PLS-242/07), para permitir
aos estabelecimentos de ensino médio optar pelo SIMPLES, obteve
parecer favorável do relator,  Sen. Francisco Dornelles, na Comissão de
Educação do Senado.

V – DISCRIMINAÇÃO PARA OPÇÃO PELO SIMPLES

O entendimento de que não fere a Constituição Federal a lei que
exclui algumas empresas da possibilidade de opção pelo SIMPLES se
deu na ADI 1643/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, tendo como relator
o Min. Maurício Correa.

A decisão foi publicada no DJU, de 14/03/03, tendo sido julgada em
05/12/02.

VI – SEM AULA E PROVA EM SÁBADO

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Proc.
2003.70.00.017703-1/TRF) obrigou uma faculdade do Paraná a
permitir a aluno adventista não freqüentar aulas no turno da noite, aos
sábados. Decidiu que a instituição permita a freqüência correspondente
em outro turno ou abone as faltas do aluno.

CONTINUA PÁGINA SEGUINTE...
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VII – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE MICROEMPRESA

O veto ao § 4º do art. 13 da Lei Complementar 123/2006 clarifica
não estarem as microempresas e empresas de pequeno porte obrigadas
ao recolhimento da contribuição sindical patronal.

§ 3º - As microempresas e empresas de pequeno porte optantes
pelo Simples Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais
contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as
entidades privadas de serviço social e de formação profissional
vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art 240 da Constituição
Federal, e demais entidades de serviço social autônomo.

§ 4º - Excetua-se da dispensa a que se refere o § 3º deste artigo a
contribuição sindical patronal instituída pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943.

(VETADO).
Razões do veto:
“A permissão de se cobrar a contribuição sindical patronal das micro

e pequenas empresas, enquanto se proíbe a cobrança, por exemplo, do
salário-educação, vai de encontro ao espírito da proposição que é a de
dar um tratamento diferenciado e favorecido a esse segmento.

Ademais, no atual quadro legal existente não se exige a cobrança
dessa contribuição.. Com efeito, a Lei nº 9.317, de 1996, isenta as micro
e pequenas empresas inscritas no Simples do pagamento da contribuição
sindical patronal. Portanto, a manutenção desse dispositivo seria um
claro retrocesso em relação à norma jurídica hoje em vigor.”

VIII – CONTRATAÇÃO DE APRENDIZ
(DEC. 5598, DE 1º/12/05)

Sintetizamos as principais exigências quanto à contratação
obrigatória de menor aprendiz. A proporção é de 5% dos empregados,
garantido o mínimo de 1 (um).

APRENDIZ: maior de 14 e menor de 24 anos. Limite máximo não se
aplica a deficiente.

PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO: máximo de dois anos.
FORMAÇÃO TÉCNICA PARA O APRENDIZ: escolas de serviços

nacionais de aprendizagem; escolas técnicas; entidades filantrópicas
destinadas a assistência e à educação profissional, registradas no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

NÚMERO DE APRENDIZES: mínimo de 5% e máximo de 15% do
total de empregados cujas funções demandem formação profissional.

Não se contam os empregados cujas funções exijam nível técnico ou
superior ou caracterizadas como cargos de direção.Não se contam os
empregados no regime de trabalho temporário.

FALTA DE VAGAS: nos serviços nacionais de aprendizagem,
utilização de escolas técnicas. Ao M.T.E. cabe verificar a insuficiência de
vagas.

DIREITOS DO APRENDIZ: salário mínimo hora; jornada máxima
de 6 horas; FGTS de 2%; férias coincidentes com férias escolares; vale-
transporte. Na jornada, se inclui o tempo de freqüência à escola

Se já tiver ensino fundamental, a jornada pode ser de 8 horas,
incluído nela o tempo de estudo.

NOTÍCIAS

PALESTRANDO: o presidente da CONFENEN em São Paulo, em 12
de novembro; na Baixada Fluminense, na semana seguinte; em Salva-
dor, em 14 de dezembro.

NOVA SEDE: tem a FEMESP -  Federação dos Estabelecimentos de
Ensino de São Paulo. Fica na Rua Oscar Guanabarino, 141 – Aclimação.
No mesmo endereço, fica a  Delegacia Regional da CONFENEN.

A inauguração foi em 12 de novembro, promovida por Sérgio Ar-
curi, presidente da Federação e vice-presidente da CONFENEN.

NOVO SINDICATO: o Sindicato das Entidades Mantenedoras do
Ensino Particular da Região Metropolitana da Baixada Santista – SEME-
PBS/SP. O registro pelo Ministério do Trabalho foi publicado em 12/12/
07, retirando da abrangência do SIEEESP/SP nove municípios, inclusi-
ve Santos.

31 ESCOLAS FECHADAS: O Colégio São José de Nôtre Dame, de
Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul, encerrou suas atividades em
2007, depois de 80 anos de existência. Ficou vazio o prédio de três
andares.

Só em 2007, trinta e uma escolas particulares deixaram de funci-
onar no Rio Grande do Sul: Causas? Inadimplência, despesa maior que
receita, queda de matrícula.

AVALIAÇÃO DE IES: através do Instituto de Pesquisas Avançadas
em Educação, a CONFENEN está promovendo uma pesquisa de opinião
das instituições privadas de ensino superior sobre o processo de avalia-
ção adotado pelo MEC.

Com base no resultado, a CONFENEN programará atividades para
tratar do assunto, inclusive um seminário ou congresso.

MELHOR DESEMPENHO: no exame do ENEN, as escolas particu-
lares tiveram melhor desempenho, tanto na prova objetiva como na
redação.

ESTADO Escolas Públicas Escolas Particulares

Redação P. Objetiva REDAÇÃO P. OBJETIVA

Rio Grande do Sul 59,74 54,61 64,48 65,7

Distrito Federal 56,64 52,15 64,55 73,3

Santa Catarina 56,55 51,86 62,62 69,8

Mato Grosso Sul 56,36 46,5 63,54 64,3

Espírito Santo 56,34 50,7 63,16 69,48

Paraná 55,78 51,31 60,97 71,01

Rio de Janeiro 55,49 50,18 64,19 68,51

Goiás 55,3 48,13 64,83 69,98

Minas Gerais 55,15 51,16 63,4 72,35

Amapá 54,97 43,19 61,03 59,99

Bahia 54,82 44,25 65,59 67,84

São Paulo 54,59 49,27 62,15 70,76

Acre 54,59 42,29 64,79 61,81

Amazonas 54,37 42,25 61,54 59,03

Ceará 53,72 43,24 61,96 64,11

Maranhão 53,7 43,04 61,48 58,11

Pernambuco 53,10 43,28 60,6 64,65

Pará 53,06 42,56 61,71 63,31

Paraíba 52,83 43,56 61,61 64,24

Mato Grosso 52,34 45,88 61,01 63,27

Rondônia 52,21 44,97 60,61 62,24

Rio Grande Norte 52,14 43,21 62,27 65,15

Alagoas 52,06 42,58 61,52 57,49

Roraima 51,26 42,96 59,52 56,20

Sergipe 50,06 43,19 63,59 65,65

Piauí 50,47 41,42 63,02 63,45

Tocantins 50,16 41,32 61,88 63,78

Folha de São Paulo - 4/nov/2007



Escolas brasileiras ganham Cadastro
de Restrição ao Inadimplente

A difícil luta contra a inadimplência nos estabelecimentos de
ensino ganhou um forte aliado. O Cadastro de Informações das
Escolas Brasileiras (Cineb) foi desenvolvido através de convênio
entre a Check Check e a Confenen, visando ser uma ferramenta
ágil e eficaz que permite, através da Internet, obter informações
financeiras, fazer consultas de perfil e idoneidade, além de criar
restrições comerciais a maus pagadores, podendo até inseri-los
na “lista negra” do  Serasa. Tudo isso com um custo muito baixo.

O principal objetivo do sistema é ajudar a identificar rapidamen-
te os devedores crônicos e emissores de cheques sem fundo,
minimizando, assim, um problema grave que assola e prejudica a
excelência na prestação de serviço por parte das instituições.

A tão sonhada “lista” do calote nas escolas resulta de um sis-
tema de informação segura entre os bancos de dados da Check
Check, do SERASA e de outras organizações e empresas.

Para saber mais acesse: www.cineb.com.br.
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imprensa tem noticiado manifesta-
ções de PROCONS sobre listas de
material escolar cuja exigência pelas
escolas seria ou não permitida.

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR

A
A matéria é bastante complexa para ser

reduzida simplesmente a essa ou àquela lista.
Será nulo ou quase nenhum o aproveitamen-
to do aluno em aula ou atividade sem o mate-
rial escolar que deve portar ou que o possuir
em quantidade ou qualidade deficiente.

O material escolar varia de acordo com a
escola, série, curso, metodologia adotada ou
objetivo a que se destina. O pedido de papel
higiênico, por exemplo, pode parecer absurdo;
no entanto, deixará de sê-lo, quando se desti-
nar à produção de massa para trabalhos ma-
nuais ou artesanato. E há escola que o prefere
por custar menos que qualquer massa indus-
trializada

O bom senso recomenda que a escola não
peça material próprio do serviço que propõe
prestar ou para equipar coletivamente suas
instalações.

Mas, nenhuma lei existe para definir o
material de responsabilidade do aluno e aquele
que à escola cabe fornecer. A definição e a nor-
ma reguladora, forçosamente, por sua natu-
reza, deveriam ser provenientes dos órgãos

especializados de ensino, mais especificamen-
te dos conselhos de educação. PROCON e Mi-
nistério Público não são especializados em en-
sino para fazê-lo. No entanto, em razão da com-
plexidade de matéria e peculiaridade de cada
caso, não conseguiram ainda normatizá-lo.

em duas semestralidades, constitui a
contraprestação pecuniária correspondente à
educação ministrada e à prestação de serviços
a ela diretamente vinculados, como a matrí-
cula, estágios obrigatórios, utilização de labo-
ratórios e biblioteca, material de ensino de uso
coletivo, material destinado a provas e exa-
mes, 1ª via de documentos para fins de trans-
ferência, de certificados ou diplomas (modelo
oficial) de conclusão de cursos, de identidade
estudantil, de boletins de notas, de
cronogramas, de horários escolares, de currí-
culos e de  programas.

§ 2º - A taxa escolar remunera, a preço de
custos, os serviços extraordinários efetivamen-
te prestados ao corpo discente como a 2ª cha-
mada de provas e exames, declarações, e de
outros documentos não incluídos no §1º deste
artigo, atividades extracurriculares optativas,
bem  como os estudos de recuperação, adap-
tação e dependência, prestados em horários
especiais com remuneração específica para os
professores.

§ 3º - A contribuição escolar remunera os
serviços de alimentação, pousada e transporte
e demais serviços não incluídos nos parágra-
fos anteriores, efetivamente prestados pela
instituição.”

O bom senso recomenda que a
escola não peça material próprio
do serviço que propõe prestar
ou para equipar coletivamente

suas instalações.

Existe, do ex-conselho Federal de Edu-
cação, hoje Conselho Nacional de Educação,
como norma orientadora, a Resolução nº 01,
de 14/01/83, que vem sendo utilizada por
procuradores da República, para fundamen-
tar o que pode e o que não pode ser cobrado
pela escola. É a única norma existente, ema-
nada de órgãos de ensino, integrado por es-
pecialistas em educação. Ela define o mate-
rial que à escola cabe fornecer e o de res-
ponsabilidade do aluno.

Eis o que prevê, no seu art. 2º:
“§ 1º - A anuidade escolar, desdobrada

om o ano chegando ao fim, é hora de
imaginar qual presente o Brasil
poderia pedir a Papai Noel. Meu
primeiro impulso, de empresário e

PAPAI NOEL E A EDUCAÇÃO

C
brasileiro fanático, era falar de economia e pedir
que o país ganhasse o “grau de investimento”
em 2008, com todos o benefícios decorrentes
dessa graduação. Mas mudei de idéia ao ler,
na semana passada, o relatório do Pisa
(Programa de Avaliação Internacional de
Estudantes) da OCDE (Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico).
Os presentes econômicos podem ficar para
depois. Papai Noel deveria ser generoso com o
país em matéria de educação. A pesquisa do
Pisa, um relatório de mais de 300 páginas, é
rica em  informações comparadas sobre o nível
educacional de 57 países.

Para o Brasil, o programa, realizado a cada
três anos, confirmou uma informação nada
agradável: o país está na rabeira do ranking
mundial em matéria de conhecimentos de seus
jovens na faixa de 15 anos. Ficou no 54º lugar
em matemática, no 52º em ciências e no 49º

o Brasil, inclusive da América do Sul, têm
jovens que lêem melhor, sabem mais
matemática ou ciência que os brasileiros.

Mesmo dentro do Brasil, a condição
econômica não garante um nível melhor de
educação. O Pisa aplicou provas em todos os
Estados. Os alunos do Distrito Federal, onde
está a maior renda per capita do país, foram os
que mais se destacaram. Mas os de São Paulo,
Estado igualmente rico, tiraram notas abaixo
da média nacional. Ainda que as margens de
erro maiores dos Estados mais pobres deixem
dúvidas sobre os resultados regionais, é
importante observar que os alunos de Sergipe
e de Rondônia tiraram notas mais altas que os
de São Paulo. Assim, é preciso algo mais do

quando comparados com seus colegas
estrangeiros. O relatório separou a pontuação
média do grupo de estudantes 25% mais pobres
e dos 25% mais ricos nos vários países. A nota
média de matemática obtida pelos mais ricos
entre os brasileiros (42,4) ficou abaixo da
média dos mais pobres dos países
desenvolvidos (42,5). Conclui-se que nem o
ensino oferecido aos brasileiros de renda mais
alta, em grande parte por escolas privadas, é
suficientemente bom para colocar os alunos
em nível de igualdade com os do Primeiro
Mundo.

Cabe aos educadores sugerir caminhos
para melhorar o ensino brasileiro. Fica claro,
pelos dados do Pisa, que essa tarefa não
depende apenas de investimento, embora isso

Benjamin Steinbruch

Folha de São Paulo - 11/12/07

em entendimento de leitura. Em
matemática, só três países foram
piores do que o Brasil: Tunísia,
Qatar e Quirguistão.

Uma lição deixada pela Pisa
é que a melhoria da educação não
ocorre de forma natural, como
subproduto do enriquecimento
dos países. Aliás, em geral se dá o

seja importantíssimo para ampliar
a jornada escolar, por exemplo. Na
Coréia, onde os alunos são
campeões mundiais em
matemática, as crianças ficam na
escola até 12 horas por dia.

O Brasil é a 10ª economia
mundial, o 6º fabricante de
automóveis etc., mas está fora do
Primeiro Mundo. Para chegar lá,
não basta obter altas taxas de

que recursos financeiros para melhorar o nível
de ensino.

Outra lição do Pisa: os alunos brasileiros,
ricos ou pobres, são igualmente mal preparados

contrário: o crescimento das economias ganha
impulso com a melhoria do nível educacional
das pessoas. Países menores e mais pobres que

crescimento econômico. Precisa destinar
recursos humanos e financeiros para ensinar
a seus jovens mais matemática, ciências e
leitura, entre outras matérias. Para isso, na
verdade, nem depende da generosidade de
Papai Noel.
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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 atenção 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 matrí-
cula, negativação de nome, protesto, fiador e avalista, entrega de documentos, portarias do
Ministério da Justiça são alguns dos assuntos 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

CONTRATO DE MATRÍCULA
SEM SEGREDOS

RIO DE JANEIRO – O historiador e
diplomata Alberto da Costa e Silva deu, como
sempre, uma ótima entrevista, esta semana,
para a repórter Mariana Figueiras, no “Jornal
do Brasil”, em que fala de quatro atividades
essenciais na sala de aula e que, pelo visto, a
escola brasileira abandonou. Uma, a leitura em
voz alta. Um aluno lia alto e os outros
acompanhavam a leitura do mesmo texto, em
silêncio. Depois se revezavam. “Quem lê em
voz alta toma gosto pela leitura”, diz ele. “Ler
alto ensina a virgular, ensina as respirações
da fala.” Outra, o ditado. “Ele educa o ouvido”,
observa da Costa e Silva, além de exigir do
aluno o conhecimento da palavra e da

De tanta corrupção, sem-vergonhice, cara
de pau e violência no Brasil, parece que seu
povo não reage mais, tendo caído na
incredulidade, desânimo e acomodação.

Temos, pois, um povo acomodado,
envelhecido, que se degrada como indivíduo e
como sociedade, não reagindo mais a tanta
podridão? Está anestesiado, insensível?

É preciso que esse povo se encha de santa
e justa ira e se rebele contra tão triste situação.
É provável que nada mais se consiga com as
atuais gerações, que parecem dopadas,
lenientes e permissivas, talvez por ausência
de bons exemplos ou por serem eles tão
poucos, causando o desânimo. Porém, a hora
de construir o futuro é agora.

As convenções coletivas de professores em Minas Gerais são
antigas, de outros tempos e outras condições. Criam, por isso, várias
dificuldades às escolas, inclusive para cumprimento de 200 dias letivos
e por impossibilitar reunião de professores antes do primeiro dia de
aula em cada ano.

DE VOLTA À SALA DE AULA
estrutura da frase, a destreza e a clareza
caligráficas. Quantas crianças no Brasil de hoje
serão capazes de tomar um ditado sem
cometer grossas batatadas com seus
garranchos? Uma terceira, a cópia. O simples
ato de copiar um texto estimula a concentração
para a grafia, os acentos e a pontuação. Não
que os garotos não estejam entregando
trabalhos baseados em textos que copiam
literalmente da Internet – mas a cópia na sala
de aula é outra coisa. Ali é que, diante do
professor, a onça bebe água. E, por fim, a
redação – ou composição, como se chamava,
baseada na observação de objetos. “A
composição estimula os sentidos. A criança

aprende a pôr no papel, com palavras, o que
vê, diz Alberto. “A descrição de quadros de
natureza-morta, por exemplo, é essencial.” Ou
a visita ao zoológico, diria eu, ou à fábrica de
sorvete. Alguém dirá que o próprio conceito
de sala de aula mudou e que o importante
agora é enchê-la de computadores. Será? A
mecânica elementar do conhecimento ainda
não se sofisticou a esse ponto. Por enquanto, o
que estamos produzindo são crianças que
marcam xis no chute em testes de múltipla
escolha.

Ruy Castro
Agência Folha – 07/01/08

Desperte, escola
E esta é a tarefa principal da escola: preparar

gerações futuras sérias, éticas, honestas,
dignas, responsáveis, que saibam usar a santa
ira quando necessária e brandir o tacape contra
os vendilhões do templo.

A escola precisa menos ensinar e instruir –
até porque para isto já se tornou obsoleta e
desnecessária – e educar mais, formar o ser
humano íntegro. Não importa alguém
aprovado em vestibular, instruído e doutor se
for bandido. Até pior, porque será bandido e
cafajeste mais preparado.

Precisamos, sim, de uma verdadeira
sociedade e não um aglomerado de bichos
bípedes antropofágicos.

Que a escola comece a salvar o Brasil,
que cuide mais de formar que instruir,
convencendo pais e famílias de que seu maior
compromisso é com o futuro. E, se a escola
pública não consegue fazê-lo, porque o
estado é aético ou porque perdeu o domínio
da situação, que a escola particular não se
descuide. Que toda escola exi ja a
restauração do respeito à autoridade
pedagógica, sem a interferência de leguleios
e demagogos que agem para aparecer na
mídia. Que nenhuma escola tenha medo de
ser feliz por cumprir sua missão. Acima de
tudo e de todos que perambulam por aí, o
Brasil é mais importante e merece, pelos
menos, o futuro sádio.

Convenção Melhorada
Após nove anos sem convenção, o SINEPE do Nordeste Mineiro,

presidido por Ignez Vieira Cabral, conseguiu modificá-la, melhorando
as condições para funcionamento daa escolas  de sua base. Nada foi
retirado ou mudado, apenas modificado. No entanto, livrou a escola de
pontos de estrangulamento.
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Às entidades sindicais compete a defesa dos direitos e interesses

coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou

administrativas (Constituição Federal, art. 8º, inc. III). As outras prerro-

gativas de entidades sindicais são estabelecidas no art. 513 da C.L.T.

Para ter legitimidade, a entidade sindical tem que estar registrada

no Ministério do Trabalho (Constituição Federal, art. 8º, inc. I).

Cinco sindicatos podem reunir-se para formar uma federação (art.

534, C.L.T.) e uma confederação deve ser formada por um mínimo de

três federações (art. 534, C.L.T.).

Confederação é única, de âmbito nacional, representando a respec-

tiva categoria em todo o país, em qualquer esfera. Também só ela tem

competência para ajuizar ação de inconstitucionalidade contra lei.

As expressões federação e confederação constituem denominações

privativas das entidades sindicais de grau superior (art. 562, C.L.T.).

Fácil, pois, verificar que há entidades usando indevidamente as expres-

sões, quer porque não estão registradas no Ministério do Trabalho, sen-

do, por isso, ilegítimas, quer porque não são entidades sindicais, por não

atenderem os requisitos legais e constitucionais.

Além de tudo, enganam seus filiados, apresentando-se como enti-

dades sindicais. A qualquer momento podem ser judicialmente

responsabilizadas pelo uso indevido da denominação e por se apresen-

tarem como entidade sindical, que não o são.

LEGITIMIDADE DA CONFENEN, SINDICATOS E
FEDERAÇÕES

Registradas no Ministério do Trabalho, existem as seguintes fede-
rações de estabelecimentos de ensino:

� FENEN/SE – Federação dos Estabelecimentos de Ensino do Esta-
do de Sergipe;

� FENEN/AL – Federação dos Estabelecimentos de Ensino no Esta-
do de Alagoas;

� FENEN/MG – Federação Regional dos Estabelecimentos Particu-
lares de Ensino de Minas Gerais;

� FENEN/BF – Federação dos Estabelecimentos de Ensino da Bai-
xada Fluminense;

� FEMESP/SP – Federação das Entidades Mantenedoras de Ensino
no Estado de São Paulo;

� Em formação a FENEN/NOPR – Federação dos Estabelecimentos
de Ensino do Norte do Paraná.

Todas elas são filiadas à CONFENEN. Atualmente, sem representa-
ção junto à Confederação, existe ainda a Federação dos Estabelecimen-
tos Particulares de Ensino no Estado de Tocantins.

Além das federações, são filiados diretamente à CONFENEN os sin-
dicatos de estabelecimentos de ensino do Acre, do Amapá, da Bahia, do
Ceará, de Goiânia, do Maranhão, de Imperatriz/MA, do Nordeste Minei-
ro, do Pará, de Campina Grande/PB, de Pernambuco, do Piauí, do Noro-
este do Paraná, de Rondônia, de Santa Catarina, de Ensino Superior de
São Paulo, de Tocantins e da Baixada Santista, num total de dezoito.

MENOS 1.000.000 DE ALUNOS

A imprensa noticiou a estatística oficial sobre a matrícula na educação básica. De 2006 para 2007, a escola particular perdeu 987.457
matrículas. Mas houve queda também no ensino público, o que faz acreditar que cai o índice de natalidade.

No Brasil, há 52,9 milhões de estudantes na educação básica, dos quais 6.358.746 milhões estão nas escolas particulares.
O número de estabelecimentos dessa etapa de ensino é 198.478.

    MATRÍCULAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

2004 2005 2006 2007

Estadual 24.351.782 23.571.777 23.175.567 21.897.574

Municipal 24.949.623 25.286.425 25.243.156 24.511.489

Privada 7.371.305 7.431.103 7.346.203 6.358.746

Federal 178.380 182.499 177.121 179.836

Total 56.851.090 56.471.804 55.942.047 52.947.645

    MATRÍCULAS POR ETAPAS/COMPARATIVO

2006 2007 Variação 2006-2007 (em %)

Creche 1.427.942 1.572.788 10,14

Pré-escola 5.588.153 4.921.828 -11,92

Ensino Fundamental 33.282.663 32.086.188 -3,59

Ensino Médio 8.906.820 8.360.664 -6,13

EJA 5.616.291 4.980.827 -11,31

Educação Especial 375.488 336.702 -10,33

Educação Profissional 744.690 688.648 -7,53

Total 55.942.047 52.947.645 -5,35

    MATRÍCULAS POR REGIÃO

Regiões Matrícula

Norte 5.160.043

Nordeste 16.681.398

Sudeste 20.528.630

Sul 6.901.898

Centro-Oeste 3.675.676

    DISTRITO FEDERAL

Matrículas 636.456

Escolas 619

PARTICULARES

No caso das escolas particulares, que registraram quase um milhão
de alunos a menos em 2007, Haddad (Ministro da Educação) conta que
houve subinformação por parte dos estabelecimentos de ensino. Das
escolas  privadas  que  participaram  do  censo em  2006, pouco mais de
quatro mil não enviaram os dados ao MEC no ano passado.

No levantamento do Ministério, a única modalidade de ensino que
registrou aumento no número de matrículas foi a creche (refere-se ao
ensino público), reconhece Haddad.

Fonte: Ministério da Educação



Pág. 12 – Informativo CONFENEN Jan / Fev 2008
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GALERIA DE HONRA

CONFENEN foi criada, de fato, em
1944. Sua carta sindical foi expedida
pelo Ministério do Trabalho em 1948.A

Até 31 de janeiro, as escolas têm que recolher a contribuição
sindical patronal (empregador). A ela estão obrigados todos
independentemente de sindicalização.

Atualmente, a fixação e o recolhimento da contribuição sindical
encontram respaldo legal nos artigos 578 a 591, Título IV, Capítulo
III, Seção I, da Consolidação das Leis Trabalhistas e na Constituição
Federal.

Cabe à Caixa Econômica Federal manter uma conta especial em
nome de cada uma das  entidades  beneficiadas e promover a
distribuição das contribuições arrecadadas na proporção indicada
pelo art. 589, da CLT, a saber:

“Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical

serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na

forma das instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho:

I – 5% (cinco por cento) para a Confederação correspondente;

II – 15% (quinze por cento) para a Federação;

Até 1990, foi Federação Nacional dos
Estabelecimentos de Ensino; naquele ano
se transformou na Confederação. É bom
lembrar que Confederação só pode ser úni-
ca e abrange todo o território nacional.

É um longo  passado de
lutas e glórias. No entanto, isto
não aconteceu por mero aca-
so, mas graças a um bom pu-
nhado de pessoas que, duran-
te anos, a ela dedicaram seu
tempo, trabalho, capacidade,
brilhantismo e fidelidade. De-
dicaram a ela, sobretudo,
amor. E ao ensino privado,
deram contribuição inestimá-
vel, nele acreditando como
forma de exercício da demo-
cracia.

Elas constituem uma res-
peitável galeria de honra, às
quais muito deve a escola
particular. É preciso que to-
dos os integrantes do seg-
mento conheçam os nomes

Prof. Lucilo Ávila
Pessoa

daqueles a que muito deve, responsáveis pela
escola particular chegar forte e viva aos dias
atuais.

Hoje, vamos relembrar três nomes ines-
quecíveis, que ainda estão prestando sua cola-
boração e sua invejável experiência. Incansá-
veis. Para o quadro de nossa galeria de honra,
relembramos três nordestinos, figuras presen-

Prof. Enock Sena
Souza

tes e dedicadas, durante muitos anos, à dire-
ção e trabalhos da CONFENEN. São inesquecí-
veis. Pernambuco nos deu José Gomes Santia-
go e Lucilo Ávila Pessoa; e a Bahia nos empres-
tou Enock Sena Souza.

A eles, o pleito de gratidão e o indispensá-
vel reconhecimento, pois são três exemplos que
não podem ser esquecidos jamais.

Prof. José Gomes
Santiago

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 2008

TABELA
Abaixo, a tabela aprovada e em uso pela

CONFENEN.

III – 60% (sessenta por cento) para o Sindicato respectivo;

IV – 20% (vinte por cento) para a “Conta Especial Emprego e

Salários” (governo).”
O recolhimento  deve ser feito em guia própria, na qual conste o

código certo, que começa com 015, dígitos identificadores da
CONFENEN.

Nº  de Alunos Matriculados Valor
Até 100 alunos R$ 228,00

De 101 a 200 alunos R$ 380,00

De 201 a 400 alunos R$ 570,00

De 401 a 600 alunos R$ 760,00

De 601 a 800 alunos R$ 950,00

De 801 a 1000 alunos R$ 1.140,00

De 1001 a 1500 alunos R$ 1.900,00

De 1501 a 2500 alunos R$ 3.800,00

De 2.501 a 4.000 alunos R$ 5.700,00

De 4001 a 10.000 alunos R$ 7.600,00

Acima de 10.000 alunos R$ 9.500,00


