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O QUE VOCÊ TEM A VER COM A CORRUPÇÃO?
udo. Qualquer cidadão que se preze tem tudo a ver com a

corrupção. O corrupto assim é por deformação de cará-

ter, impunidade legal e leniência da sociedade. No Bra-

lhar na preparação das gerações futuras para ter sólida cultura

que não admita o cancro da corrupção, causa única de todos os

males que afligem a sociedade atual. Até a mais desumana e

estúpida violência tem sua origem na corrupção, principalmente

nos exemplos dados pelo alto escalão político.

Por isso, é extremamente auspiciosa a união do Ministério

Público com as entidades que representam as escolas a fim de

que, juntas, desenvolvam ações visando ao Brasil de amanhã.

Grande passo, neste sentido, foi a assinatura de Termo de Coo-

peração Técnica entre a CONFENEN e a Associação Nacional dos

Membros do Ministério Público – CONAMP.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABE-LECIMENTOS DE ENSINO –
CONFENEN E A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO - CONAMP, DESTINADO À COOPERAÇÃO NO PROJETO “O QUE VOCÊ
TEM A VER COM A CORRUPÇÃO?”

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO –
CONFENEN, estabelecida no SCS - Ed. Palácio do Comércio - Salas 1305 e 1307 a 1311 -
CEP 70.318-900 – Brasília/DF, CNPJ 33.611.856/0001-52, doravante denominada por
CONFENEN, neste ato representada por seu Presidente, Prof. ROBERTO GERALDO DE
PAIVA DORNAS e a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO - CONAMP, associação civil sem fins econômicos, reconhecida de utilidade
pública, inscrita no CNPJ sob o nº 54.284.583/0001- 59, com sede no SRTVS, Quadra 701,
Centro Empresarial Assis Chateaubriand, Bloco II, salas 634/636, Brasília - DF, doravante
denominada CONAMP, neste ato representada pelo seu Presidente, Dr. JOSÉ CARLOS
COSENZO - Promotor de Justiça, instituição esta responsável pela campanha “O que você
tem a ver com a corrupção?”, firmam entre si o presente Termo de Cooperação Técnica, mediante
as cláusulas e condições seguintes:
DO OBJETO  - Cláusula primeira
O Presente instrumento tem por principal objetivo o compromisso da CONFENEN de
trabalhar para garantir o desenvolvimento ético da sociedade brasileira, contribuindo para
a educação de gerações novas e o estímulo entre os cidadãos para o exercício da ética e
cidadania, através do combate à corrupção.
DA EXECUÇÃO - Cláusula segunda
I - A CONFENEN disporá sua estrutura física e técnica como instrumento de disseminação
do presente projeto, cooperando através das seguintes medidas:

a) A CONFENEN compromete-se na divulgação e promoção de reflexões sobre a ética,
cidadania e combate à corrupção através dos meios de comunicação com as
Federações e Sindicatos nacionais: Jornal da CONFENEN, portal www.confenen.
com.br, correspondência e demais atividades com vistas a mobilizar também seus
públicos-alvos, parceiros e colaboradores;

b)  A CONFENEN compromete-se auxiliar no desenvolvimento de programas, projetos
e campanhas que visem reforçar, no âmbito de sua atuação, o desenvolvimento
pleno da cidadania, demonstrando a importância da educação, a fim de estimular
as gerações novas, em longo prazo, a contribuir para a construção de um Brasil
mais justo e sério, destacando-se o papel fundamental de nossas próprias condutas
diárias;

c) A CONFENEN compromete-se a contribuir para acabar com a impunidade, ou seja,
buscar a efetiva punição dos corruptos e corruptores, através da mobilização social
e da divulgação e orientação para encaminhamento aos canais de denúncia e
autoridades competentes;

d) A CONFENEN disponibilizará em seu portal o vídeo do projeto “O que você tem
a ver com a corrupção?”;

e) A CONFENEN compromete-se, sempre que possível, em conjunto com a Coordenação
do Projeto, a introduzir, em seus eventos, palestras sobre o tema objeto do presente
Termo de Cooperação Técnica.

f) A CONFENEN compromete-se a incentivar os seus afiliados a promoverem os
“concursos”, categoria Ensino Infantil: desenho – categoria Ensino Fundamental: Assinatura de Convênio CONAMP-CONFENEN

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

redação e categoria Ensino Médio: projeto, nos termos dos regulamentos sugeridos
pela Coordenação do Projeto;

II – A Coordenação do Projeto compromete-se à disponibilizar a CONFENEN:
a) dois mil e quinhentos (2.500) cartazes alusivos ao Projeto;
b) cópias (quantas forem possíveis) de DVDs com o audiovisual da campanha.

DA VIGÊNCIA - Cláusula terceira
O presente Termo de Cooperação Técnica terá vigência a contar da data de sua assinatura até
o dia 31 de dezembro de 2008.
DA RESCISÃO - Cláusula quarta
O presente Termo de Cooperação Técnica poderá ser rescindido por qualquer uma das partes,
mediante aviso prévio de 30 dias.
DO FORO - Cláusula quinta
Fica eleito o foro da Comarca da Brasília/DF para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente Termo.
E por estarem em pleno acordo, assinam o presente em três vias.
Brasília/DF,  ......de fevereiro de 2008.

Roberto Geraldo de Paiva Dornas - Presidente da CONFENEN

Dr. José Carlos Cosenzo  - Presidente da Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público – CONAMP

Affonso Ghizzo Neto -Promotor de Justiça - Coordenador do Projeto
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sil, a corrupção quase já virou cultura. No entanto, não será as-

sim no dia em que cada cidadão, por formação e princípios, não

assistir passivamente ao festival de corrupção, que parece au-

mentar despudoradamente a cada dia.

Ao Ministério Público cabe combater legalmente a corrupção;

à família cabe educar, ditando princípios e valores; à escola cabe

ensinar o correto e criar o cidadão ético e responsável.  Nenhuma

das instituições conseguirá seu intento sozinha e se não traba-
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MEC anunciou que o censo escolar
demonstra uma queda de matrí-
cula na educação básica, tanto da
rede pública como das escolas par-
ticulares.

QUEDA DE MATRÍCULA E SUAS

CONSEQÜÊNCIAS
mento do mínimo de duzentos dias letivos
(sempre que possível, mais); funcionamen-
to todo dia com aluno e professor em sala de
aula; não aprovação automática por mera
freqüência. Boa segurança para o aluno não
pode faltar. Fato importante, hoje, é que, por
pertencerem a famílias pequenas e por ques-
tões de segurança, as crianças não têm onde
e com quem brincar. Resta-lhes a escola.
Assim, pelo menos até os 10 anos de idade,
seria bom a escola aumentar a permanência
dentro dela, não necessariamente todo o
tempo com aulas.

Basta isto para ser feita a diferença.
Não pode, porém, a escola esquecer

uma política de preços: cada um pode
agüentar em seu orçamento uma prestação
mensal. Mas não duas, como matrícula para
o ano seguinte e parcela do ano em curso;
prestação da anuidade e despesa alta com
material; vencimento de parcela em dia não
coincidente com o recebimento de salários.
Há muito, empresas e comércio demonstram
ser vendável o que tem preço conforme as
possibilidades normais da clientela, desde
que dividido em número maior de pagamen-
tos de valor constante. Estamos num país
em que a maior parte da população não se
importa com o preço total, mas com o valor a
ser pago em cada mês. E uma vez só em
cada mês para cada coisa.

A queda de matrícula é fato, a dimi-
nuição do número de crianças e adoles-
centes é verdade. A inadimplência e a pres-
são por descontos na escola particular são
assustadoras. Então, ela tem que caminhar
para os bolsões em que pode encontrar cli-
entela, adequando-se a ela, sem a preten-
são de grandes feitos e mirabolantes me-
tas, anseio de todos, mas possibilidade para
poucos.

Que saiba a escola particular ter mais
fregueses para o que for bem feito, com sa-
tisfação, e que satisfaça, consciente de que
são poucos os que podem arcar com requin-
tes; em comparação exemplificativa, mais
para o seguro e bem construído carro popu-
lar que para reluzentes carrões. Os cursi-
nhos pré-vestibulares já se adaptaram às
novas contingências. E quem mais souber
compreender os novos tempos e a eles se
adaptar, permanecerá.

Clientela existe faltando a ela maior
poder aquisitivo.

A diminuição em ambas as redes indica
que a população brasileira está envelhecen-
do, com diminuição do número de crianças
e jovens.

Por isso, uma das razões da queda de
matrícula é a diminuição do número de can-
didatos. A classe média, numa sociedade de
consumo e acrescida de despesas proveni-
entes da profusão de equipamentos eletrô-
nicos e de tecnologia avançada, não está ten-
do dinheiro para a educação. E não prioriza
a educação, mas os hábitos de consumo. A
classe rica constitui uma nesga muito pe-
quena.

Na educação básica, as famílias querem
a escola particular, não acreditam na escola
pública. Falam em qualidade, mas não que-
rem ou não agüentam pagar.

Realmente o gasto, por exemplo, com
dois filhos estudando em escola particular
pesa no orçamento doméstico: anuidades
pagas à escola, material didático, uniformes,
merenda e transporte, principalmente num
país em que os impostos consomem consi-
derável parcela da renda pessoal.

Não podemos nos esquecer de que a
maior parte da população vive de salários e
salários altos só existem para alguns privile-
giados funcionários públicos ou altos execu-
tivos.

Fica, pois, para a escola o desafio: mi-
nistrar bom ensino, com seriedade no seu
trabalho e em suas exigências, com custo e
preço menores. A tarefa é difícil porque não
há como aumentar produtividade com di-
minuição de custos em educação. Mas não
será tão impossível se não confundir quali-
dade com luxo, sofisticação, supérfluo e pre-
tensões extraordinárias.

Alguns pontos são substancias: como-
didade e conforto, com austeridade e sem
luxo ou desperdício; simplicidade e organi-
zação; currículo enxuto, com o básico e fun-
damental, mas bem feito; em vez de excesso
ou abundante número semanal de aulas,
ano letivo esticado ao máximo (na educação
infantil, os pais agradecerão muito a per-
manência do aluno na escola em maior nú-
mero de dias do ano); real e efetivo cumpri-



Hoje, tenho eu a impressão de
que o “cidadão comum e
branco” é agressivamente

discriminado pelas autoridades
e pela legislação

infraconstitucional, a favor de
outras cidadãos, desde que

sejam índios, afro-
descendentes, homossexuais

ou se auto-declarem
pertencentes a minorias
submetidas a possíveis

preconceitos.

CONFENEN – Pág. 3Abril / Maio 2008

C

A AGONIA DO VESTIBULAR
Geraldo Magela Teixeira

Reitor do Centro Universitário UNA

onstata-se uma situação de fato: o vestibular, terror dos estu-
dantes brasileiros durante quase 90 anos de nossa universida-
de, para grande maioria dos candidatos, está com seus dias

contados. A porta ainda continua estreita. Agoniza em algumas institui-
ções e mantém certa áurea nas universidades públicas, porque gratui-
tas. Para algumas instituições comunitárias de prestígio, ainda existe
certa disputa na maioria dos cursos. Para grande maioria dos brasileiros
que procuram a universidade particular, simplesmente morreu, mas
finge que existe em função de exigências legais. Não vale a nostalgia dos
anos 1960, da luta dos chamados excedentes por mais vagas na univer-
sidade pública, que o governo militar resolveu transformando o proces-
so de eliminatório em classificatório, uma forma manu militari de aca-
bar com os excedentes.

Não  adianta agredir os fatos, eles estão aí e como tal devem ser
encarados. Com efeito, nas instituições particulares, o processo seletivo
não seleciona ninguém, praticamente todos passam, pois quase todos os
cursos têm mais vagas que candidatos. Diante disso, temos de tudo:
provas formais, como sempre se fizeram; análise  de currículo (certa-
mente por essa análise todos passam); provas agendadas (invenção re-
cente para captar alunos); e ainda o aproveitamento do vestibular feito
em outras instituições. Temos, portanto, uma variedade de largas por-
tas para entrada – só não entra quem não pode pagar ou quem não quer.
Diante de uma situação de mais vagas no ensino superior que conclu-
dente do ensino médio, mesmo as instituições sérias, tendo que sobre-
viver e atender a preceitos legais, usam desses expedientes, ainda que
mais procuradas. Os educadores têm que ver em tudo isso não um sinal
de degradação, mas uma grande oportunidade para as instituições.

Está na hora de lutarmos por soluções inteligentes que devolvam a
auto-estima aos que atravessam os umbrais da universidade. O gover-
no deveria de pronto eliminar o processo seletivo nas instituições parti-
culares, quem sabe em todas as instituições. Ele tem nas mãos um
grande instrumento: exigir de todos os brasileiros candidatos a ingres-
sar no ensino superior que se submetam às provas do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem), unanimemente elogiadas nas academias. O
governo estabeleceria uma linha de corte nas notas do Enem, abaixo da
qual o candidato seria considerado ainda despreparado para o ensino
superior.

Aos alunos mais fracos seriam oferecidas pelas instituições aulas
de reforço pela prática interdisciplinar que os leve a uma preparação
ainda ampla com pontuação em áreas específicas. Acho que temos que
aproveitar o atual vale-tudo do vestibular e sair para soluções criativas
que respeitam o nível dos alunos. Os nossos ensinos fundamental e
médio têm avançado nas melhores escolas particulares e também nas
escolas públicas. É preciso dar continuidade às práticas que vêm do
ensino básico. A transição dessa escola para a universidade não deve
fazer-se com traumas, mas numa linha de continuidade que vai exigir
muito do professor universitário. Estamos elaborando uma reforma
curricular mais ou menos nesse sentido e esperamos que, a partir de
fevereiro, ela nasça andando João Cabral de Melo Neto disse que só
bicho e rio nascem andando, mas queremos que a reforma nasça an-
dando, mesmo com erros e tropeços. E andando depressa, como diz
Tagore, referindo-se à sua Índia: “Somos pobres demais para andar
devagar”.

Estado de Minas – 09/02/2008

eza o inciso IV do artigo 3º da Constituição Federal que: “Art. 3º
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil...

DISCRIMINAÇÃO IMPOSTA PELA LEI
 E AUTORIDADES

Ives Gandra da Silva Martins

R
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça,

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.
Hoje, tenho eu a impressão de que o “cidadão comum e branco” é

agressivamente discriminado pelas autoridades e pela legislação
infraconstitucional, a favor de outras cidadãos, desde que sejam índios,
afro-descendentes, homossexuais ou se auto-declarem pertencentes a
minorias submetidas a possíveis preconceitos. Assim é que, se um bran-
co, um índio ou um afro-descendente tiverem a mesma nota em um
vestibular, pouco acima da linha de corte para ingresso nas universida-

não os afro-descendentes, em geral, que vivem em torno daquelas an-
tigas comunidades, tem sido destinada, também, parcela de território
consideravelmente maior do que a Constituição permite (artigo 68 ADCT),
em clara discriminação ao cidadão que não se enquadra nesse conceito.

Os homossexuais obtiveram, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva
e da ministra Dilma Roussef, o direito de ter um congresso financiado
por dinheiro público, para realçar as suas tendências, algo que um cida-
dão comum jamais conseguiria.

Os invasores de terras, que violentam, diariamente, a Constituição,
vão passar a ter aposentadoria, num reconhecimento explícito de que o
governo considera, mais que legítima, meritória, a conduta que consiste
em agredir o direito. Trata-se de clara discriminação em relação ao

des e as vagas forem limitadas, o branco será ex-
cluído, de imediato, a favor de um deles. Em igual-
dade de condições, o branco é um cidadão inferior
e deve ser discriminado, apesar da Lei Maior.

Os índios, que pela Constituição (artigo 231)
só deveriam ter direito às terras que ocupassem
em 5 de outubro de 1988, por lei infraconstitucional
passaram a ter direito a terras que ocuparam no
passado. Menos de meio milhão de índios brasilei-
ros -  não contando os argentinos, bolivianos,
paraguaios, uruguaios que pretendem ser benefi-
ciados também – passaram a ser donos de 15% do
território nacional, enquanto os outros 183 mi-
lhões de habitantes dispõem apenas de 85% dele.
Nesta exegese equivocada da Lei Suprema, todos
os brasileiros não índios foram discriminados.

Aos “quilombolas”, que deveriam ser apenas
os descendentes dos participantes de quilombos, e

cidadão comum, desempregado, que não tem este
“privilégio”, porque cumpre a lei.

Desertores e assassinos, que, no passado,
participaram da guerrilha, garantem a seus des-
cendentes polpudas indenizações, pagas pelos
contribuintes brasileiros. Está, hoje, em torno de
R$ 4 bilhões o que é  retirado dos pagadores de
tributos para “ressarcir” aqueles que resolveram
pegar em armas contra o governo militar ou se
disseram perseguidos.

E são tantas as discriminações, que é de se
perguntar: de que vale o inciso IV do artigo 3º da
Lei Suprema?

Como modesto advogado, cidadão comum e
branco, sinto-me discriminado e cada vez com
menos espaço, nesta terra de castas e privilégios.

Gazeta Mercantil – 06/02/08



Que avaliação o senhor faz do atual sistema
de Ensino Superior no país? O que precisa
ser alterado para a melhoria da qualidade?

Em primeiro lugar, o Estado, em nível
federal, estadual e municipal, precisa
priorizar a educação. A educação não é
priorizada em nosso país. Ela é manipulada
eleitoralmente. O único programa que ensi-
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Em defesa da diversidade com
base na qualidade

Criados em 1997, os centros universitários são instituições de ensino superior que excluem a necessidade de se
fazer pesquisa. Esta característica fez com que enfrentassem um período de turbulência e disputas com as

universidades, que os viam como entidades privilegiadas. Hoje, onze anos após seu surgimento, os mitos caíram
por terra. Esta é a avaliação que faz o novo presidente da Associação Nacional dos Centro Universitários

(Anaceu), Paulo Antônio Gomes Cardim. “Já ficou evidenciado para a comunidade, para o governo e para as
autoridades a qualidade do ensino que é ministrado nos centros universitários”, destaca. Em entrevista à FOLHA

DIRIGIDA, ele fala dos desafios e metas para seu mandato, referente ao biênio 2008/2009, e sobre o cenário
atual do ensino superior brasileiro. Paulo Cardim é também reitor do Centro Universitário Belas Artes de São

Paulo e vice-presidente da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN).

Ana Paula Novaes

Quais são suas metas de trabalho na
Presidência da Associação Nacional dos
Centro Universitários (ANCEU)?

Os Centros Universitários completaram, no
final do ano, dez anos de existência. Eles fo-
ram criados na época do governo de Fernando
Henrique Cardoso, tendo Paulo Renato Souza
à frente do MEC, por proposta do saudoso
Darcy Ribeiro. Eles ocupam espaço exatamen-
te entre a faculdade e a universidade. O que
difere os centros universitários é a não-
obrigatoriedade de fazer pesquisa. A função
de qualquer estabelecimento de ensino supe-
rior é fazer ensino, pesquisa e extensão, vista
como prestação de serviço à comunidade. A
característica maior de um centro universitá-
rio, no entanto, é a excelência na qualidade do
ensino. A meta principal na Anaceu ainda é
manter e aumentar o número de filiados es-
pontâneos. Existem no Brasil aproximadamen-
te 130 centros universitários e temos 75 deles
filiados, ou seja, 58% de filiação espontânea.
Dentro das categorias representativas do en-
sino particular, nós somos a entidade que tem
o maior número de filiados. Obviamente, a pri-
meira meta é ampliar e manter este percentual
de filiação espontânea. Dentro de nossas me-
tas também está o fortalecimento do Fórum
Nacional da Livre Iniciativa em Educação, com-
posto por entidades representativas do ensino
particular. O objetivo é fazer com que ele te-
nha uma unificação maior. Em dezembro, foi
aprovada na Câmara Federal a Frente Parla-
mentar em Defesa do Ensino Superior. Faze-
mos parte dessa frente parlamentar e teremos
a primeira reunião em fevereiro. Também faz
parte dos objetivos da diretoria da Anaceu que
haja um fortalecimento e que se coloque para
funcionar a Frente Parlamentar. No artigo 209
da Constituição está escrito que o ensino é li-
vre à iniciativa particular. Outra meta é com-
bater os inimigos da iniciativa particular por
um processo de ideologia. Não podemos acei-
tar, sendo um direito constitucional a existên-
cia da livre iniciativa, que pessoas, por ideolo-
gia ou posições políticas, façam pressão no sen-
tido de forçar que não haja o pluralismo de
idéias.

O ensino particular é uma realidade que
não pode ser combatida?

Ele representa hoje, no ensino superior,
73% do alunado. Eles estão na iniciativa parti-
cular não por uma questão de  capacidade des-
te setor, mas por incapacidade do Estado. A
obrigatoriedade de oferecer o ensino deveria
ser do Estado. Há uma ala ideológica arraiga-
da, e não é só no Brasil, que acredita que a
existência do ensino particular, o pluralismo
de idéias não deve acontecer. O Estado ou o
governo de plantão podem ser contra, mas é
para isso que existe a Anaceu, o Fórum, a im-
prensa livre. O Brasil só sairá para um proces-
so de cidadania e inclusão social através da
educação. Se o Estado e o governo atual não
reconhecerem isso, teremos dificuldades em
avançar mais.

Faça um pequeno histórico da ANA-CEU.
Quais são os objetivos da Associação?

O principal objetivo é fazer com que as pró-
prias entidades, os centros universitários, con-
sigam manter a excelência da qualidade de

que seus associados cada vez mais estejam
focados na importância desta qualidade. O
Brasil está vivendo um processo de
massificação do ensino. Vemos grandes incor-
porações, trocas ou vendas de entidades, o
capital estrangeiro entrando. Temos que mos-
trar a possibilidade e a capacidade, sem falso
nacionalismo, de manter a qualidade do ensi-
no com o governo, sem o governo ou além do
governo. Nada será feito se não buscarmos
permanentemente a qualidade. Não há limite.
A qualidade do ensino tem que ser sempre
aperfeiçoada, ampliada, dentro do tripé que
citei: a busca pelos melhores professores, a bi-
blioteca mais completa possível e os melhores
laboratórios. Este princípio, a Anaceu continu-
ará a passar para seus filiados.

ensino. Entendemos na Anaceu que a
qualidade do ensino se obtém através
de um tripé professor, laboratório e bi-
blioteca. É parte da Anaceu fazer com

Continua na
página seguinte

Paulo Cardim
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A qualidade do Ensino Superior está dire-
tamente ligada à qualidade da educação
básica?

Ela acabou com o sossego profissional do
dirigente de ensino particular. Isto foi ótimo,
porque, a partir do momento em que temos
uma relação de mercado, há uma competitivi-
dade produtiva. Isso tirou as instituições de
uma zona de conforto e fez com que tivessem
que reformular seus pontos de vista, a forma
de administrar para sobreviver. O mercado
hoje é concorrencial e é importante que conti-
nue sendo.

Sem dúvida. Precisamos voltar atrás
para rememorar, e estou sendo generoso,
pois na verdade temos que buscar o conhe-
cimento e a cultura lá atrás. O curso de gra-
duação torna-se quase um curso de recupe-
ração. O  mestrado e o doutorado têm uma
quebra de conhecimento. Há baixa qualida-
de. O que vem sendo ministrado, seja no
ensino fundamental, médio ou superior, no
Brasil, é absolutamente ridículo. Temos po-
líticas de governo e não temos políticas de
Estado. Quando um governo sai pra que ou-
tro entre, há um problema maior ainda: a
descontinuidade e administrativa.

A descontinuidade das políticas é mesmo o
principal problema da educação no país?

É a descontinuidade administrativa das
políticas. Cada ministro que entra, cada presi-
dente, governador ou prefeito  faz um mal
inacreditável – tudo o que era bom na gestão
anterior é destruído, porque não querem dar
vitrine política pelo que foi feito.

Atualmente, quais  são os principais desafi-
os na adminisjtração de uma instituição de
Ensino Superior?

Gestão, gestão e gestão em busca da qua-
lidade com o menor custo. Graças à Deus hoje
há a democratização do acesso. Hoje, pode-
mos encontrar, só na capital de São Paulo, por
exemplo, dez cursos de Arquitetura com di-
versos valores e diversas possibilidades. Esta
democratização do acesso ao ensino superior
é importantíssima. Se voltarmos a 15 anos,
tínhamos um monopólio. Nessa categoria eco-
nômica de empresário-educador havia um
monopólio, pois sempre tivemos muito mais
candidatos do que vagas. Hoje, acontece o con-
trário. Temos muito mais vagas que candida-
tos. Isso é importante e a qualidade do ensino
ficará. Na concorrência positiva, o mercado
decidirá a capacidade e a  qualidade do ensino
ministrado. A preocupação maior hoje é que
tenhamos gestores em busca desta qualidade
com o menor custo possível.

De que forma a expansão do Ensino Supe-
rior, ocorrida nas últimas décadas, influen-
ciou a mudança deste cenário?

na a pescar e não dá o peixe dentro deste
governo chama-se ProUni. O ProUni é uma
PPP (parceria público-privada). Se o gover-
no não der prioridade à educação, e nenhum
governo deu até hoje e estão aí as avaliações
feitas internacionalmente em que vemos a
precariedade do nosso ensino, continuare-
mos patinando. É preciso ser priorizado, sem
populismo eleitoral. Se o governo não
priorizar uma política de Estado, buscando a
educação fundamental, continuaremos a ser
o ridículo que somos nas avaliações, que
mostram que cada vez mais o aluno se for-
ma tendo um poder de informação menor
que no ano anterior. A iniciativa privada che-
ga a quase 75% é por omissão do Estado.

O senhor acredita que o controle es-
tabelecido pelo mec sobre autorização e
credencialento de novos cur-sos e
instituições é ideal?

É direito constitucional do governo avaliar
constantemente o ensino ministrado. No
entanto, há duas situações em que elas são
injustas. O Estado não olha para os seus
próprios cursos com a mesma preocupação com
que olha para a iniciativa particular. Em
segundo, a avaliação que é feita, e é
indispensável, não é completa. Por exemplo,
vejamos o ENADE. Para mim, ele não tem
compromisso nenhum. As próprias entidades
representativas dos alunos – UNE e UBES –
estão contra este sistema. É feita avaliação do
aluno, mas ele não tem compromisso algum.
Ele pode entregar a prova em branco e quem
será mal classificada será a instituição X ou Y.
Isto precisa ser corrigido. A gestão do ministro
Fernando Haddad já corrigiu o fato de
podermos diferenciar o que foi agregado. O
ENADE  hoje avalia a entrada e a  saída do
aluno e o que ele conseguiu agregar neste
período. Porém, enquanto  não houver o
aperfeiçoamento para que esta avaliação possa
ser mais completa e não fique isolada, estes
rankings começarão a aparecer, mas não serão
completos. A avaliação deve ser aperfeiçoada,
no sentido de que haja a avaliação in loco da
faculdade juntamente com o ENADE.

Que benefícios a avaliação já trouxe ao
ensino superior no país?

Já trouxe muitos benefícios. A partir do
momento em que o governo começa a ter uma
avaliação da iniciativa particular, tem a
capacidade de separar o joio do trigo. Nós
avaliamos o aluno diariamente e por que
teríamos medo de ser avaliados, por quem quer
que seja? Pela sociedade, pela comunidade,
por aqueles que nos pagam mensalidades, que
não são baratas. A avaliação é indispensável.
O Estado tem que avaliar, mas costumo fazer
uma brincadeirinha: é como pesar a vaca todos
os dias e não mudar a  ração. Não adianta
pesá-la, se não mudar a forma daquela
entidade mal avaliada. A palavrinha-chave é
impunidade. Antes tínhamos dois grandes
problemas no Brasil: a inflação e a impunidade.
Um deles resolvemos. Se o resultado das
avaliações não separar o joio do trigo de nada
adiantará. Tivemos por oito anos o Provão,
agora veio o ENADE e não houve punição.

Muitos defendem a tese de que as
universidades brasileiras passem a adotar
a auto-avaliação, como já é feito em outros
países. Na sua opinião, as instituições
brasileiras já têm maturidade suficente para
essa iniciativa?

Ainda não temos condições de fazer uma
avaliação em que depois tenhamos a
transparência absoluta. Não há ainda o
momento cultural para que possamos ter a
auto-avaliação. Lamentavelmente, a própria
estrutura da auto-avaliação é corporativa.
Então, ela não mostra a realidade. Quando se
faz auto-avaliação, normalmente, há uma
tendência de que ela não transmita a fotografia
real do que está acontecendo. Eu não sou
contra a auto-avaliação, pois com ela se começa
a mudar culturalmente as pessoas. Ela é
importante, e também necessária,  mas a
avaliação externa dá um quadro maior e mais
real do que qualidades e defeitos.

Dependemos ainda dos instrumentos de
avaliação do governo?

Pode-se fazer avaliação sem depender dos
instrumentos do governo desde que se criem
mecanismos em que há a participação da
sociedade ou que se busquem informações no
próprio aluno. O instituto da avaliação no
Brasil, na área da educação, é recente. Há 20
anos nunca pensaríamos na possibilidade de o
aluno avaliar o professor, porque existia um
mito. Mudamos a cultura de aceitar a
avaliação, com o intuito do aperfeiçoamento.

A grande polêmica que envolve os centros
universitários diz respeito à questão da
autonomia versus a ne-cessidade de
pesquisa. Como o senhor avalia este ponto?
O que pretende fazer com relação a isso?

A indissociabilidade entre ensino, pesqui-
sa e extensão é uma utopia. Se buscarmos as
universidades americanas e européias vere-
mos que ninguém consegue fazer as três coi-
sas ao mesmo tempo e com a mesma qualida-
de. Não é possível fazer ao mesmo tempo ex-
celente ensino, excelente pesquisa e excelente
prestação de serviço à comunidade. Há que se
ter nichos, aquilo em quase tem a melhor vo-
cação de oferecimento à sociedade. Isso já é
dito na Europa e nos Estados Unidos há mui-
tos anos, onde há universidades que nem pen-
sam em fazer pesquisa. Não adianta exigir que
se faça pesquisa,  pelo custo que carrega, e que
se faça um simulacro de pesquisa. Esta
indissociabilidade precisa ser derrubada. Os
centros universitários podem ter a iniciação
científica. Sem ela não se chega à qualidade,
mas sem a pesquisa, sim.

Se não há pesquisa, quais fatores devem ser
levados em conta para garantir a autonomia
de uma instituição de ensino?

A autonomia não pode ser confundida com
soberania. As universidades têm autonomia,
mas não têm soberania. A autonomia é

Continua na página seguinte
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LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA

Nada é melhor do que o tempo. Ele
comprova a qualidade ou a falta dela. Os
centros universitários são as únicas entidades
que tiveram avaliação periódica e efetiva do
MEC. Hoje, dez anos depois da criação, temos
quase 200 centros universitários. Já ficou
evidenciado para a comunidade, para o governo
e para as autoridades a qualidade do ensino
que é ministrado nos centros universitários,
mesmo porque a forma de credenciamento dos
centros exige que seu responsável, o
mantenedor, não perca de vista a qualidade
do ensino ministrado. Nesses dez anos, os
centros mostraram que são diferentes em sua
qualidade, mesmo sem ter a obrigatoriedade
de fazer pesquisa. O que temos pela frente é
um desafio: fazer com que o governo veja na
iniciativa particular uma PPP. Não preciso matar
a vaca para resolver o problema dos carrapatos,
ou seja, o Estado precisa entender que, para
melhorar o ensino público, não precisa estagnar
o particular. Ele tem condições de fazer com
que o ensino público cresça e tenha mais
qualidade sem ter que segurar ou  se sobrepor
ao ensino particular. Esta será uma luta nossa
permanente, pois algumas autoridades
governamentais, para mostrar que o ensino
público foi priorizado pelo Estado, tentam nos
segurar e não nos deixar crescer.

(FOLHA DIRIGIDA – FEV/08)

É justamente a falta da pesquisa que ainda
gera insegurança com relação à qualidade
dos centros universitários, muitas vezes
vistos como os grandes vilões da expansão
do ensino superior brasileiro. O que o senhor
tem a dizer sobre isso?

Quando os centros universitários
surgiram, os processos que tramitavam no
antigo Conselho Federal de Educação, hoje
Conselho Nacional de Educação, eram de
universidades. E Darcy Ribeiro, na reforma da
Constituição, criou a figura dos centros. Eles
sobreviveram os três primeiros anos sem
problemas.

O problema começou a surgir quando a
matéria-prima chamada aluno, com a expansão
do ensino, passou a cutucar as universidades.
Tivemos um processo grande de disputa entre
as universidades e os centros. Hoje se
reconhece por fiscalização e verificação in loco
que a qualidade do ensino dispensa a pesquisa.
Temos centros universitários que fazem
pesquisa. O fato de não ser obrigado a fazer
pesquisa não impede que se possa fazer, mas
isso não é condição para o objetivo maior que é
a qualidade do ensino. Com uma iniciação
científica bem feita se suprem as pesquisas. No
Brasil, lamentavelmente, são dirigidas. Temos
a quantidade de pesquisas correspondente aos
números internacionais, mas a qualidade deixa
a desejar.

Para finalizar, que avaliação o se-nhor faz
dos centros universitários brasileiros dez
anos após sua criação?

Continuação da página anterior

PRESCRIÇÃO EM CINCO ANOS
Na decisão do Recurso Especial nº 616348, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a

prescrição de débitos previdenciários ocorre em cinco anos.
Conforme a decisão, é inconstitucional o art. 45 da Lei 8212/91, porque o débito tem natu-

reza tributária, não podendo a matéria ser disciplinada por lei ordinária. Por isso se, aplica o
Código Tributário Nacional.

REGISTRO OU CERTIFICADO DE BENEFICIÊNCIA
Em julgamento de liminar do Recurso Extraordinário 570902, decidiu o S.T.F. que as enti-

dades filiantrópicas não estão obrigadas ao pagamento de IPTU e de ISS. Elas possuem imunida-
de constitucional, bastando, para usufruírem do benefício, comprovar ser detentora de registro
ou certificado expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social.

PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ESCOLAS SUPERIORES
A Portaria Conjunta nº 4, de 17/07/07, da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da

Secretaria da Receita Federal, publicada em 20/12/07, disciplina o parcelamento de débitos por
tributos federais de responsabilidade de escolas superiores.

CURSO NORMAL SUPERIOR E PEDAGOGIA
O Parecer CEB/CNE 2/2008 explicita que os professores  formados em curso normal superior

e em pedagogia podem lecionar nas séries iniciais do ensino fundamental e na educação infantil.
Os formados em Artes Plásticas, Artes Cênicas, Educação Musical, Língua Estrangeira e

Educação Física podem atuar em qualquer série do fundamental.
Nas séries finais do fundamental e no ensino médio podem atuar, na respectiva disciplina

em que forem formados, os docentes oriundos de licenciaturas específicas de cursos também
específicos.

PAGAMENTO PROPORCIONAL
Decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, se o aluno não cursa todas as disciplinas

da série ou período letivo, não deve pagar o total da semestralidade ou anuidade escolar, mas
valor proporcional às disciplinas tomadas.

O mesmo se aplica à dependência.

CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDIGENA
A Lei 11645, de 10/03/08, dispõe sobre a obrigatoriedade de estudo da história afro-

brasileira e indígena no ensino  fundamental e médio.
Não se trata de disciplina, mas de conteúdos programáticos, especialmente em educação

artística, literatura brasileira e história brasileira.

FILANTRÓPICAS E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Contribuição sindical é tributo. Logo, quem não tem fins lucrativos está imune (Const. Fede-

ral).
O § 6º, art. 580, C.L.T. determina que comprovem a condição de imunidade por requerimen-

to ao Ministério do Trabalho.
O Ministério do Trabalho, em vez de decidir caso por caso, pela Portaria 1012/03, determina

que está imune quem apresentar a documentação que ela arrola. O S.T.J. entende que, para
usufruir de imunidade tributária, a instituição deve possuir a certidão do CNAS ou seu registro
por ele.

O que pode, então, fazer o sindicato? Exigir que pague ou que comprove a condição de
imunidade conforme Portaria 1012/03.

LEI  INÓCUA
A Lei  nº 11644, de 10/03/08, acrescenta à CLT o art. 442-A, dispondo que não se poderá

exigir do candidato a emprego comprovação de experiência por tempo superior a 6 (seis) meses.
A empresa não pode exigir. Contudo, contratar ou não  - por este ou outro motivo, inclusive

a não aprovação em teste de seleção ou não atendimento das necessidades ou critérios do
empregador – cabe a ela. Logo, o dispositivo, na prática, é inócuo.

PARÂMETRO DE CONVENÇÃO COLETIVA
Estão celebradas as convenções coletivas de professores e auxiliares de administração esco-

lar, para vigorar em 2008, entre CONFENEN e FETEENE – Federação dos Trabalhadores dos
Estabelecimentos de Ensino do Norte e Nordeste.

As convenções se aplicam em todos os estados do Norte e Nordeste do Brasil, nas regiões em
que escolas ou professores ou auxiliares de administração escolar não estão organizados em
sindicato próprio. Ou, havendo sindicato, não abranger ele determinada parcela ou grupo da
categoria, como, por exemplo, sindicato de escolas, que não abrange ensino superior, ou sindicato
de professores que não congregue profissionais de certo nível ou grau de ensino.

As convenções são consideradas parâmetros para todo o país, porque firmadas por duas
entidades com muita experiência e maturidade na matéria, sem radicalismos ou influências de
grupos políticos, tornando-se instrumentos seguros para suprir lacunas ou clarear dispositivos
existentes na legislação trabalhista. Pautam-se pelo equilíbrio e relacionamento adulto entre
entidades e categorias que representam, eliminando atritos ou condições de trabalho prejudici-
ais às respectivas categorias.

A íntegra das convenções pode ser encontrada no “site” da CONFENEN.



Informativo CONFENEN – Pág. 7Abril / Maio 2008

DECÁLOGO DO PROFESSOR

1. Só assuma o compromisso de ensinar a matéria de que você tenha
conhecimento razoável .

2. Não dê a solução do problema. Dê ao aluno oportunidade de
encontrá-la.

3. Quando um aluno lhe fizer uma pergunta de que você não souber
a resposta, admita que não sabe e prometa pesquisar sobre o
assunto.

4. É preferível dizer que não sabe a ensinar errado.
5. Antes de exigir que o aluno preste atenção em você, procure prestar

atenção no aluno. Se conhecer o aluno como pessoa, terá condições
de despertar-lhe o interesse por suas aulas.

6. Avalie com critério e eqüidade. Aprovar quem não sabe a matéria
é tão iníquo quanto reprovar quem revela ter atingido os objetivos
instrucionais. O dono da nota é o aluno, não o professor. O professor
não pode negar a nota que pertence ao aluno, nem dar-lhe a nota
a que o aluno não fez jus.

7. Tenha sempre em mente que não há soluções perfeitas. Não basta
dizer isso ao aluno. É preciso que você o demonstre pelo exemplo.
É preciso que você o demonstre pelo exemplo do que você diz e de
como o diz e do que você faz e de como o faz.

8. Seja você mesmo e deixe que os alunos sejam eles mesmos.
9.  “Ensinar é dar, oferecer. Mas nem tudo que é oferecido no ensino

é suscetível de ser aprendido pelo aluno, que só aprende quando
experiência aquilo de que ele apodera como seu” (Heidegger).

10. A não ser que seja capaz de rir de si mesmo, você não poderá ser
levado a sério.

Roberto de Dio em “Amenidades Escolares”

DECÁLOGO DO ALUNO

1. O aluno que não respeita o professor não merece respeito. Ainda
assim o professor deve respeitá-lo para que ele aprenda pelo
exemplo.

2. Quando você não entender alguma coisa, pergunte ao professor.
Mais do que um direito, perguntar é um dever.

3. Se você não conseguir boa nota, não procure desculpas pondo a
culpa no professor, na sorte ou nas condições meteorológicas.

4. Raros são os alunos que aprendem sem estudar. Se você não for
uma dessas pessoas superdotadas, estude. Não há outro jeito de
aprender.

5. Procure estudar à medida que a matéria for desenvolvida. Se
deixar para a véspera da prova, o aprendizado será mais difícil.

6. Aprende-se mais e melhor estudando um pouco de cada vez do
que tentando estudar tudo de uma vez só.

7. Não use meios fraudulentos para fazer seu exame. Quem cola
engana a si mesmo.

8. Não se preocupe em ser o primeiro da classe. O importante é
aprender. A classificação é mera conseqüência estatística.

9. Aprenda pelo prazer de aprender. Faça do aprendizado um fim em
si mesmo.

10. Um dos mais belos sentimentos de gratidão é o reconhecimento do
aluno pelo professor que lhe deu oportunidade de aprender.

Roberto de Dio em “Amenidades Escolares”

Antes mesmo de Francis Bacon, Da Vinci já mostrava o caminho
da ciência experimental, cujos avanços mudaram a face da Terra.
Alguns ramos da ciência embarcam em naves espaciais. Mas, entre
nós, há educadores que, nessa matéria, continuam refestelados em
seus uivantes carros de boi. As discussões sobre como alfabetizar uma
criança ainda não seguiram os conselhos de Da Vinci: se há dúvidas,
é preciso buscar os “resultados de experimentos”. Os vôos da
imaginação só cobrem a decolagem do processo científico. A
aterrissagem é no solo do mundo real.

Circulam pelo menos quatro escolas de pensamentos. Há uma
que afirma ser a leitura um processo global. Aprende-se a ler frases
inteiras, blocos de palavras. Ao lidar com um assunto palpitante, tudo
dá certo. Esse é o método exaltado pelos gurus e adotado quase
universalmente. Outra escola afirma que o melhor é metodicamente
aprender sons e letras. É o método fônico, neto do velho bê-á-bá. Uma
terceira seita fica entre as duas anteriores. Adota o processo fônico,
mas acha necessário contar uma história interessante, em paralelo à

A GUERRA DOS ALFABETIZADORES
Cláudio de Moura Castro - Economista

chegou em primeiro numa corrida, podemos medir qual método
alfabetiza melhor sem entender suas teorias.

Os resultados são bastante claros e se aplicam ao Português – por
ser também uma língua fonética. Nem uma só pesquisa confiável
mostrou vantagens para o método global. A disputa foi entre variantes
do método fônico. A combinação do fônico com uma contextualização
ou enredo não mostrou bons resultados. Ao que parece, a historinha
que acompanha o aprendizado de letras e sons desvia a atenção e
consome tempo dos alunos. É melhor primeiro aprender a ler bem e
depois dedicar-se a entender o que está escrito. Observou-se também
que, quanto mais fraco o aluno, mais o método fônico traz vantagens.
Tais resultados puseram uma pá de cal na controvérsia. Todos os
países de Primeiro Mundo que haviam abandonado os métodos fônicos
voltaram a adotá-los. Faz pouco, o ministro francês Gilles de Robien
proibiu o global.

As pesquisas mostram vantagens sistemáticas para o fônico.
Portanto, a hipótese dos agnósticos é negada. De fato, se o método

tarefa mecânica de aprender a associar sons
e garranchos no papel. Por último, há um
grupo agnóstico, que afirma que não importa
o método, tudo depende do professor. Cada
grupo cita seu guru favorito, e a discussão
patina.

Como a capacidade de ler e entender é
algo eminentemente mensurável, estamos
falando de números. Por sorte, há números
em abundância. Isso porque, como os Estados
Unidos e a Inglaterra passaram por dilema
semelhante, foi criado um Literacy Panel,
encarregado de juntar todas as pesquisas
sérias feitas sobre o tema (veja-se Diane Mc
Guinness, O Ensino da Leitura, editora Art-
med). Apareceram cerca de 100.000 artigos
científicos. Passando o pente-fino,
sobreviveram menos de quarenta. Pelas
mesmas razões que não é necessário ser
engenheiro automobilístico para ver quem

fosse irrelevante, tais diferenças  não
existiriam. Mas os agnósticos podem ter
alguma razão quando se comparam
professores que não conhecem bem nem um
método nem outro. Nesse caso, as
comparações não mostram nada.

Em ciência não há conclusões definitivas
ou finais. Mas, até que se refutem as
conclusões do Literacy Panel, o que sabemos
hoje nos obriga a aceitar a superioridade do
método fônico. A sociedade brasileira tem o
direito de fazer duas exigências aos que
recebem salário (pago pelos contribuintes)
para cuidar de alfabetização. Que superem
suas cruzadas ideológicas e se ponham de
acordo. Que para isso se valham dos princípios
da ciência empírico-dedutiva, que, desde
Bacon, todos os cientistas aceitam (ou seja, o
que valida uma hipótese são experimentos,
não os gritos de seus defensores).

Veja – Ponto de Vista, 12/03/2008
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Falemos de duas salas de aula. Na pri-
meira delas, a professora Bety ensina
matemática. O assunto pode parecer

ditavam que os não arianos eram raças inferi-
ores e os cubanos sob Fidel crêem que podem
creditar todos os seus males à perseguição dos
Estados Unidos, é difícil para qualquer um ter
uma idéia diferente da propagada pelo dis-
curso único. No caso da nossa educação, esse
discurso é o dos profissionais do ensino. É uma
cantilena que tem lógica, claro. Faz sentido
imaginar que professores e funcionários de
ensino mais bem pagos serão mais motivados
e, portanto, darão aulas melhores, ou que con-
seguirão dedicar mais atenção a cada aluno
em salas menores, ou que a presença de equi-
pamentos multimídia ou de uma quadra
poliesportiva tenha efeitos positivos – assim
como é bastante lógico imaginar que o Sol orbita
ao redor da Terra, que o planeta é quadrado,
que uma garrafa cheia de água chegará antes
ao solo que uma garrafa vazia ou que a melhor
forma de combater uma doença que se espa-
lha pela corrente sangüínea é retirando san-
gue do corpo por meio de sanguessugas. Mui-
to do que é lógico é falso, e muito do que é
verdadeiro é contra-intuitivo. A única manei-
ra de estabelecer a verdade é testando,
empiricamente.

dos profissionais do ensino puxe a brasa para a
sua sardinha; o problema é que eles tenham
conseguido fazer com que o país aceite como
sendo um programa para o bem comum aquilo
que é, na verdade, a defesa dos interesses da
sua categoria profissional.

Esse deslocamento de prioridades só é
possível porque há um vácuo na nossa socie-
dade, que parece ter se esquecido de quem é a
nossa educação e para quem ela é feita. É bom
lembrar, portanto, que a educação pública é
de, digamos, “propriedade” do povo brasilei-
ro, e não apenas dos profissionais que nela
trabalham. Esses profissionais são servidores
públicos e, portanto, não cabe a eles formular
política pública, mas sim acatar o programa
decidido pela sociedade por meio  dos seus
representantes eleitos. E isso em todos os ní-
veis: assim como o professor de 1ª série de
uma escola pública não pode decidir quando o
aluno deve ser alfabetizado, os doutores da
pedagogia da USP não podem formar, com di-
nheiro público, professores que eles desejam
que sejam vanguardistas da revolução socia-
lista. Finalmente, precisamos lembrar para
quem é nossa educação. Um sistema educaci-
onal é criado para educar os alunos. É isso – só
isso – que importa. Se as salas de aula são
agradáveis ou não para o professor e se a es-
cola é suficientemente convidativa para  os
seus funcionários são questões que deveriam
ser relevantes apenas na medida em que
comprovadamente afetam o  desempenho dos
alunos. A idéia de que nosso aluno não apren-
de porque não se interessa ou porque os pais
não se importam com a escola é ridícula, para
não dizer maliciosa. Seria algo na composição
do nosso ar, ou algum vírus na água que os
brasileiros bebem, que aniquila a curiosidade
das nossas crianças e o desejo dos pais de ver
os filhos progredindo na vida?

Precisamos de um reordenamento da nos-
sa leitura da educação nacional. Cada vez que
um aluno não aprende – e estão aí todos os
testes, nacionais e internacionais, mostrando
que o nosso aprendizado é catastrófico -, pre-
cisamos primeiro imaginar o que está errado
na educação que ele recebe. Se ele não se in-
teressa pela aula, é necessário ver se a aula
não é desinteressante. Se ele não estuda, pre-
cisamos checar se ele recebe material sufici-
ente e se tem as avaliações necessárias para
saber que precisa estudar. Se o aluno não faz
os deveres quando chega em casa, temos de
verificar se eles estão sendo prescritos pelos
professores, se estão sendo corrigidos e se o
fato de o aluno não os fazer tem alguma con-
seqüência. Se os pais não participam da escola,
devemos questionar se a escola se organiza de
maneira a realmente permitir a participação
dos  pais, se eles se sentem convidados ou ig-
norados pelos diretores e professores de seus
filhos, se percebem a escola como um espaço
no qual podem e devem atuar ou como um
ente distante, alheio, fechado. Somente de-
pois de esgotados esses questionamentos é que
deveríamos partir para a culpabilização de seus
alunos.

Parece radical, mas na verdade é óbvio.
Se parece estranho, é bom sinal: do jeito que
anda nossa educação, é bastante provável que
o senso comum esteja errado.

Veja  – 16/01/08

árido – geometria espacial -, mas, com suas
esferas invisíveis dentro de cubos e pirâmi-
des, Bety enfeitiça os  seus alunos, que assis-
tem à exposição da professora em silêncio com-
penetrado, interrompido apenas por pergun-
tas prenhes de curiosidade. A segunda aula é
de biologia. O professor, cujo anonimato pre-
servo, é chamado, à boca pequena, de “ET”
pelos alunos. Sua dicção é monocórdia e a pro-
núncia catequética de termos estranhos – “o
ta-las-so-ci-clôôôô – choca-se com a balbúrdia
que impera entre os alunos. Pedaços de giz são
atirados ao quadro-negro, bolinhas de argila
vão parar nas paredes. A algazarra é tamanha
que, no dia em que as provas corrigidas do
bimestre seriam entregues, um aluno resolve
trazer uma arma de brinquedo para intimidar
o professor.

Essas duas classes, na verdade, são uma
só. O mesmo colégio, os mesmos alunos, o
mesmo espaço físico, os dois retratos ocorri-
dos no mesmo ano. Conheço-a bem: é a classe
na qual me formei no ensino secundário.

Não conheço estudos empíricos sobre o
assunto, mas durante a minha vivência de es-
tudante casos como esses descritos acima for-
maram a convicção de que o problema da
indisciplina  na escola está fortemente associ-
ado à qualidade da aula que está sendo minis-
trada. Eis uma idéia que deve soar no mínimo
estranha, possivelmente sacrílega, a qualquer
pessoa bem informada que acompanha o de-
bate educacional brasileiro. Pois, na questão
da indisciplina, certamente predomina a lei-
tura de que esse é um fenômeno de responsa-
bilidade exclusiva do aluno – desajustado, va-
gabundo, porra-louca etc. -, de sua família –
os pais que não ensinam mais valores aos fi-
lhos e só se lembram de ir à escola para recla-
mar quando o filho leva bomba – e da socieda-
de em geral, cada vez mais violenta e desres-
peitosa.

Em realidade, não é apenas na questão da
indisciplina escolar que a responsabilidade
pelos nossos fracassos é atribuída à sociedade
ou aos alunos e que os agentes do sistema edu-
cacional, especialmente os professores, apare-
cem apenas como as vítimas, que lutam sem
jamais desistir apesar da enorme maré con-
tra. Todas as questões relativas à escola foram
seqüestradas pela agenda da corporação dos
funcionários do ensino. Pense naquilo que
você, leitor, acredita ser a solução para a solu-
ção para o problema da nossa educação. Pro-
vavelmente será algo que englobe alguns ou
todos os seguintes fatores: aumento do inves-
timento em educação, aumento do  salário dos
professores, diminuição do número de alunos
nas salas de aula, aumento do número de ho-
ras letivas. Agora pense nesses fatores e per-
gunte-se: a quem eles beneficiam? Aos alunos
ou aos profissionais do ensino?

Você provavelmente deve estar pensan-
do: não é a mesma coisa? Professores mais
satisfeitos e motivados não darão aulas me-
lhores? Defender o  professor não é o mesmo
que defender os alunos? Você sucumbiu à pro-
paganda da corporação, mas não se assuste:
assim como os alemães da época hitlerista acre-

No campo educacional,  essa medição vem
sendo feita de forma sistemática e metódica há
mais de dez anos, e revela alguns achados tal-
vez surpreendentes. Quando se analisa o de-
sempenho de alunos em testes e se cotejam as
características de sua escolas e professores,
descobre-se que o número de alunos em sala
de aula não tem impacto significativo sobre o
aprendizado, nem o salário dos professores,
nem a presença de infra-estrutura rebuscada
nas escolas. Esses mesmos estudos empíricos
revelam outros dados interessantes. Alguns dos
fatores associados ao melhor desempenho do
alunado não apenas não trazem benefícios aos
professores como fazem com que tenham de
trabalhar mais; alunos que fazem o dever de
casa com mais freqüência, por exemplo, têm
desempenho melhor – e esse desempenho é
ainda melhor se o professor comenta a  sua
avaliação, em vez de apenas marcar “certo” ou
“errado”. Também têm desempenho superior
alunos quer são avaliados constantemente  por
meio de provas, alunos de professores com um
conhecimento mais aprofundado da matéria que
ensinam e alunos de professores que faltam
menos ao trabalho. Não é curioso que nenhum
desses fatores conste da agenda dos sindicatos
de professores quando eles fazem manifestos
pela melhoria da qualidade da educação? Não,
claro que não. Sindicatos devem defender a sua
categoria.  O problema não é que a corporação

EDUCAÇÃO
DE QUEM?

PARA
QUEM?
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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.

AUTOR:
ROBERTO DORNAS

FORMATO:
13,5 x 20,5 cm

NÚMERO DE PÁGINAS:
112 PÁGINAS

CONTRATO DE MATRÍCULA SEM SEGREDOS

Prof. Carlos Alberto
Werneck

21-6-60 => 21-11-66
22-11-71 => 22-11-74
22-11-74 => 27-8-75

Nenhuma entidade é ou chega a determinado ponto, através dos anos, sem a envergadura, o trabalho e a liderança de quem a dirige e
representa em cada época.Cada tempo, cada momento, cada circunstância tem sua história e sua página, escritas pela competência,

dedicação e sintonização daqueles que as viveram e fizeram.
Hoje, na Galeria de Honra da CONFENEN, vamos relembrar seus ex-presidentes, desde a fundação. Só não vamos incluir nela os ex-

presidentes e presidentes vivos, José Gomes Santiago e Roberto Geraldo de Paiva Dornas. Eles são vivos e, por si, com sua presença, vistos
e lembrados, e não relembrados.

GALERIA DE HONRA

Prof. Plínio Leite
Presidente da Comissão

Organizadora

Prof. Antônio de Lara
Resende

Presidente da Diretoria
Provisória

4-10-47 => 5-7-48

Prof. Mário de Magalhães
Porto

Presidente da 1ª Diretoria
Efetiva

5-7-48 => 5-5-50

Prof. Sylvio Marcondes
Presidente

5-5-50 =>16-1-52

Prof. Carlos Thompson
Flores Netto
Presidente

16-1-52 => 7-2-56

Prof. Taciel Cyleno
Junta Governativa

15-3-58 => 21-7-58

Prof. Álvaro Mandarino
Junta Governativa

15-3-58 => 21-7-58

Prof. João Paulo Juruena
Mattos

Presidente
7-2-56 => 13-3-58
Junta Governativa

13-3-58 => 21-7-58
Presidente

21-7-58 => 21-6-60

Prof. Oswaldo Quirino
Simões

21-11-66 => 22-11-71

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 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.
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No dia 16 de março, em Brasília, solenemente, foi lançada a
campanha “O Que Você tem a Ver com a Corrupção”, iniciativa do
CONAMP – Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e
Conselho Nacional de Procuradores Gerais.

Foi uma solenidade longa, concorrida, conduzida e com a
participação de atores da Rede Globo, como Milton Gonçalves, José
Wilker, Murilo Rosa e outros. Isto se deve ao apoio à Campanha pela
Rede Globo que parece estar disposta a dar cobertura a seu
desenvolvimento.

A campanha tem o apoio oficial, além da Rede Globo, da CONFENEN
– que assinou convênio com o CONAMP, VALE (ex-Vale do Rio Doce),
Instituto Rui Barbosa, Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas,
Associação Nacional dos Magistrados, Inovare e Controladoria Geral
da União.

O polêmico debate sobre a reserva de vagas da universidade
para estudantes negros e egressos do ensino público ganhou um
novo ingrediente com a liminar que o procurador da República Davy
Lincoln Rocha conseguiu para suspender o sistema na Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC), na sexta-feira, e as opiniões fortes
que ele vem emitindo desde então. Na ação, Rocha sustentou que as
cotas não estão previstas em lei, que a autonomia não dá às
universidades o direito de legislar e que a Constituição estabelece a
igualdade de direitos.

Em comentários posteriores, ele considerou o sistema de cotas
uma hipocrisia que coloca pessoas despreparadas na  universidade e
propôs que as compensações aos negros e aos pobres sejam pagas por
toda a sociedade por meio de bolsas de estudo e não cobradas de
estudantes que se saíram melhor no  vestibular. Afirmou, ainda, que
os cotistas estarão sujeito ao vexame na faculdade e à discriminação
no mercado.

Rocha, de 48 anos, baseia-se na sua experiência para contestar as
cotas. Filho de um retirante do Piauí e de uma cabocla catarinense, se
considera um “vira-lata racial” Mas conta que, por esforços próprios,
seu pai se formou em Letras e se tornou tradutor da missão naval dos
Estados Unidos no Rio, e a mãe saiu do analfabetismo já adulta para se
formar em enfermagem. Rocha só estudou em escolas públicas, é
formado em Engenharia e Direito e passou em concurso para a
procuradoria da República em Santa Catarina em 1998.

Nesta entrevista ao Estado, ele insiste que o mérito deve ser o
critério de acesso à academia que “não é lugar para quem quer, mas
para quem tem intelecto para frenqüentá-la”.

O que o levou a mover a ação para suspender o acesso por cotas na

Federal de Santa Catarina?

Recebi a representação de alunos, analisei, vi que as cotas não
estavam previstas em lei. Como a Constituição estabelece a igualdade
de direitos, entendi que a universidade não pode reservar vagas para
alguns e impedir o acesso de outros candidatos. Há 30% de estudantes
que estão sendo retirados por proibição, mesmo tendo notas para
ingressar na faculdade.

No Rio Grande do Sul, juízes de primeira instância baseiam-se em

decisões do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4º Região que

reconhecem o estabelecimento de cotas como direito da autonomia

universitária para negar liminar a  candidatos que perderam vagas

para cotistas. O Sr. acredita que a UFSC possa perder o recurso

encaminhado à mesma corte?

O TRT da 5ª Região, do Recife, está mantendo liminares favoráveis
a candidatos preteridos em Alagoas. Mas admito que dificilmente o TRF
da 4ª Região vá confirmar a liminar.

Nesse caso, o que pretende fazer?

Entrarei com uma ação civil pública pedindo a anulação de um
concurso para juiz do TRF que está em andamento e não prevê reserva
de vagas para negros, egressos do ensino público e índice e um novo
concurso que estabeleça cotas. O Tribunal não pode ter uma política
para fora e uma para dentro.

ENCONTRO NACIONAL DO ENSINO PARTICULAR

Em 23 e 24 de julho, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de
Santa Catarina, promoverá, em Florianópolis, um Encontro Nacional

do Ensino Particular, constando do programa vários temas de
interesse de todos os segmentos da escola de livre iniciativa.

EDUCAÇÃO PARA A ÉTICA

COTAS ESTÃO ESTIMULANDO O ÓDIO RACIAL
*Elder Ogliari – Porto Alegre

O Senhor entende que as cotas não compensam injustiças

históricas? Não estabelecem, mesmo que  por  artifício,  a  igualdade de

direitos?

O resgate deve ser pago por toda a sociedade e não pelos 30%
excluídos do processo seletivo para a universidade. A reserva de vagas
é caridade com o chapéu dos outros.

Como poderia ser feito o resgate?

Um país que não consegue cumprir a determinação constitucional
de prover ensino digno de primeiro e segundo graus não pode se dar ao
luxo de ter universidade pública. O ideal é que o ensino fundamental
seja público, de boa qualidade, e universidade seja privada, com bolsas
de estudo para  alunos carentes, pagas pelo Estado com dinheiro de
todos. Isso socializaria a compensação.

O ensino superior gratuito, ao qual têm mais acesso alunos que

puderam dedicar-se aos estudos, quase sempre em bons colégios

particulares, não é elitista?

É elitista, sim, e por isso sou contra a universidade pública.
O Senhor teria algum elogio ao sistema de cotas? Ou sugere alguma

adaptação para que possa se enquadrar na legislação?

Sim.  No sistema atual,  o Estado poderia identificar já nos primeiros
anos as crianças  carentes que se destacam e dar bolsas e elas para que
estudem em boas escolas particulares e cheguem ao vestibular em
condições de passar por mérito.

Na sua opinião, a pretexto de corrigir distorções as cotas acabam

criando outras distorções?

A universidade não é lugar para quem quer, mas para quem tem
intelecto para freqüentá-la . E a  capacidade intelectual não está  na
raça ou na condição social. O negro e o pobre não são incapazes e não
devem ser apequenados pelo paternalismo. O acesso pode ser por um
sistema de bolsas que contemple quem tem aptidão e não tem recursos.
Do jeito que estão, as reservas condenam cotistas ao vexame na
faculdade e à discriminação no mercado. No futuro, poderemos ter
pessoas evitando a contratação de serviços de médicos e engenheiros
cotistas.

Mais discriminação...

Essa questão das cotas está estimulando o ódio racial. Recebi e-
mails com conteúdo muito ofensivo dos dois lados.

O Estado de São Paulo – 08/01/2008

Com o tema, objetivos, bom apoio e divulgação que tem, deve
alcançar grande repercussão.

O mérito, a grandeza, o objetivo e a repercussão da campanha
justificam o engajamento nela de toda a escola particular e de suas
entidades representativas, sendo interessante para elas e para a
sociedade que promovam eventos, encontros e seminários que tratem
do tema  Educação para a Ética contra a Corrupção. Trata-se de justa
e boa bandeira para o ensino privado assumir, marcando sua posição
perante a sociedade.

Para informações e contatos:
CONAMP  – presidente Dr. José Carlos Cosenzo,

conamp.presidência@terra.com.br, (61) 3225.1353, Brasília – DF;
Coordenador – Dr. Affonso Ghizzo Neto, aghizzo@mp.sc.gov.br,

(48) 3229.9311, Florianópolis.
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S
egundo a Lei 9394/96 – Diretrizes e Bases da Educação Naci-
onal, professor é o profissional que tem a formação específica
prevista nos arts. 62 e 66.

A Constituição Federal, em seu art. 206, inciso IV, dispõe, como
base do ensino o princípio de:

“IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos ofici-

ais.”

E no art. 208, como dever do Estado, inciso III:
“III – atendimento educacional especializado aos portadores de

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.”

Fácil concluir pois:
a – gratuito é o ensino público;
b – ao Estado cabe atender os portadores de deficiência;
c – o atendimento de deficientes na rede regular de ensino é

preferencial e não obrigatório.

Lançamento da campanha   “O que você tem a ver com a corrupção”

Legalmente, o Professor
Roberto Dornas

Entre suas funções, estão aquelas elencadas no art. 13 da
mesma lei.

A C.L.T. tem um capítulo só para tratar das condições de trabalho
do professor. Começa, no art. 317, prescrevendo:

“O exercício remunerado do magistério, em esta-
belecimentos particulares de ensino, exigirá ape-
nas habilitação legal e registro no Ministério da
Educação.”

O registro no Ministério da Educação (nos governos ditatoriais,
como era o nosso quando surgiu a C.L.T., o estado exigia o registro
oficial de alguns profissionais para controlá-los) desapareceu, sobretu-
do após a Lei 9394/96, que não o menciona, nem faz tal exigência.

Forçoso, pois, concluir que, legalmente, professor é aquele que
possui a habilitação prescrita na LDBEN e exerce as atividades men-
cionadas no seu art. 13. Tais atividades decorrem de uma outra, que
é básica e fundamental: dar aulas, ensinar, ministrar lições e
ensinamentos. Mesmo não descrita em lei, é bom senso comum que
professor é quem, através de aulas, ensina. Qualquer um pode fazer
isto individualmente, mas não no ensino regular, em seus vários
níveis, para classes regulares.

E não basta que alguém seja responsável por uma turma ou
que desempenhe outras atividades para ela. Para ser professor, é
preciso possuir habilitação legal, ministrar e ensinar lições, dar
aula, avaliar alunos e desenvolver atividades decorrentes do ensi-
no que ministra. Quem não preencher tais requisitos pode ser ins-
trutor, monitor ou outra denominação que se queira dar, mas não
professor.

Aluno Portador de Necessidade Especial
Roberto Dornas

do mesmo artigo, mencionar matrícula compulsória na escola parti-
cular pouco significa.

Poder Público ninguém matricula na escola particular. A matrí-
cula é feita pelo responsável, obedecendo a um contrato previamente
estabelecido como determina a Lei 9870/99.

Mesmo que a escola particular fosse obrigada a receber o alu-
no com deficiência, não está ela impedida de cobrar o custo maior
que provoca, quer porque tem natureza individual, quer porque
não está incluído no preço da anuidade que se exige dos demais
alunos e que não provocam o aumento específico do custo para
atendimento individual daquele que dele necessita ou deseja.

A Lei 9394/96 (Diretrizes e Bases da
Educação Nacional) no art. 3º, inciso VI, e
art. 6º, inciso III, repete as determinações
da Constituição Federal.

A Lei 7853 é de 24/10/89, anterior à
9394/96 que, além de mais nova, é espe-
cífica sobre educação. Portanto, no que se
contrariarem, prevalece a mais recente.

Mesmo a Lei 7853/89, no seu art. 2º,
traça obrigações para o Poder Público. O
fato de, na alínea f, inc. I., parágrafo único

Não constitui esforço entender que a escola
privada não tem obrigação de atender alunos
portadores de necessidades especiais, não tem
obrigação de recebê-los na rede e ensino regu-
lares, não tem obrigação de proporcionar-lhes
gratuitamente o aumento de custos que o tra-
tamento e cuidados especiais a tais alunos exi-
gem.

Finalizando e sintetizando, a escola parti-
cular só recebe o aluno portador de necessida-
de especial se quiser, podendo cobrar do res-
ponsável por ele o custo adicional. Isto é o que
parece exsurgir da Constituição Federal.


