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TRABALHO  E  EMPREGO
O grande educador Dom Lourenço de

Almeida  Prado, saudoso Reitor do Colégio
de São Bento do Rio de Janeiro e uma das
maiores reservas morais e intelectuais da
nossa educação, destacou em um dos seus
preciosos artigos que não devemos
confundir trabalho com emprego.  “O

objetivo do ensino é ajudar a criatura

humana a atingir a sua plenitude através

da cultura geral”.
 Desde os tempos imperiais, um dos

vícios de nosso ensino é ter em mira a
busca de empregos, esvaziando-se em sua
função educativa que consiste, como já
dizia Francisco Campos, “precisamente, no

desenvolvimento das faculdade de

apreciação, juízo e critérios essenciais a todos

os ramos da atividade humana”.
Foi oportunamente lembrado que

“trabalho é muito mais que emprego. 

Preparar para o trabalho é muito mais que

preparar uma profissão”.  É certo que
“ninguém pode viver sem um trabalho ... o

verdadeiro emprego é inseparável de uma

certa jubilação lúdica”.  Mas o trabalho é
mais do que isso.  O homem está ligado ao
trabalho vital e radicalmente, uma vez que,
como ser livre e criativo, realiza-se pelo
agir e pelo cansar.  Trabalhar não é apenas
meio de subsistir, mas é viver e expandir-
se como pessoa.

Simplicidade principalmente,
pois o pedantismo metodológico
e o encantamento novidadeiro
são grandes doenças que
necessitam ser eliminadas junto
com alguns aventureiros que
também acham que resolverão a
dificuldade para  arranjar
emprego pela simples troca do
nome usual de algum curso
superior por um nome que esteja
na moda, supostamente nunca
visto ou desconhecido, o que lhes
permitirá que fiquem à vontade
para voar pelo espaço do
oportunismo, com propaganda
enganosa na mídia.

Concluindo, reduzir o ensino
superior a uma sucessão de mudanças e
adestramentos exclusivos para tentar
resolver a dificuldade de arranjar emprego
é tirar-lhe a alma.

Prof. Paulo Antonio Gomes Cardim,
Reitor do Centro Universitário Belas

Artes,  Presidente da ANACEU –
Associação Nacional dos Centros
Universitários, Vice-Presidente da

CONFENEN – Confederação Nacional dos
Estabelecimentos de Ensino

Prof. Paulo Cardim

 Se as entidades de ensino superior
ficarem presas exclusivamente à pesquisa
sobre dificuldade para arranjar emprego,
com certeza reduzirão o homem a uma
peça mecânica  e automática, como
Carlitos nos “Tempos Modernos”, e
privarão o educando do direito à expansão
integral dos seus dons e faculdades.

O que nos falta para reduzir a
dificuldade para arranjar emprego é,
sobretudo, seriedade e simplicidade. 

FILANTROPIA: NOVA LEI
Desde a publicação da nova lei que

regulamenta as obrigações e emissão de

certificados para as entidades filantró-

picas, a CONFENEN mantém um grupo de

estudo especializado para seu exame e

conseqüências, com as repercussões para

cada instituição.

O mesmo grupo acompanhou e apre-

sentou sugestões durante o andamento do

projeto no Congresso Nacional.

Agora, examina a existência de possí-

veis ilegalidades e inconstitucionalida-

des, para providências judiciais, se for o

caso. Estudo da Lei de Filantropia.



EXPEDIENTE

Pág. 2 – Informativo CONFENEN Março/Abril 2010

m outro local, transcrevemos co-
mentário da coluna de Cláudio
Humberto, em que anuncia a pre-

E
tensão do CONAE – Congresso Nacional
de Educação de entender o ensino priva-
do como concessão e de submetê-lo à
cogestão (gestão democrática).

A CONFENEN – Confederação Nacio-
nal dos Estabelecimentos de Ensino não
pode, por uma questão de princípios e
respeito à Constituição Federal, aceitar
que se dissemine a idéia de que ensino
privado é concessão e de que está sujei-
to à gestão democrática.

Em torno dessas duas assertivas gi-
raram a acirrada discussão ideológica
quando da votação, por anos, da Consti-
tuição Federal e da Lei 9394/96.

É pressuposto básico do regime de-
mocrático a liberdade de idéias e filoso-
fias na educação, com o pluralismo, ofe-
recendo opções, como bandeira e senti-
nela contra o avanço dos regimes dita-
toriais. Não fosse ele e o Brasil, como
qualquer país, poderia viver o regime de
um pensamento só, de visão única e im-
posta à força pelo estado, como
Venezuela e Cuba na atualidade, as Ale-
manhas e Rússias de alguns anos, com
gerações e gerações sofrendo lavagem
cerebral e guiadas para fazer e repetir o
que o estado e o ditador quiserem.

Ninguém nasce como peça do estado
e para servir a ele, curvando-se ao que
impõe. Cada um é um indivíduo e o esta-
do foi criado para servi-lo. Ninguém ain-

da destruiu a teoria do contrato social, nem
para ela encontrou substituta capaz.

A educação não pertence ao estado; ela
é direito natural de quem gera e cria, ca-
bendo somente a ele decidir como quer
educar sua criatura. Ao estado cabe pro-
ver-lhe os meios para consegui-lo. São os
pais que delegam ao estado a incumbên-
cia de educar crianças e adolescentes, não
o contrário.

O estado não pode conceder ou delegar
o que não detém, o que não lhe pertence,
nem o ensino está arrolado na Constitui-
ção Federal como monopólio ou prerroga-
tiva constitucional.

Do ponto de vista constitucional, trata-
mos o assunto com mais vagar e juridica-
mente no livro Contrato de Matrícula.

A outra questão se prende à gestão de-
mocrática do ensino. A escola particular
representa investimento, trabalho, esfor-
ço, responsabilidade, risco e patrimônio
da iniciativa privada. Ela paga impostos,
tributos e encargos com dinheiro que não
provém do contribuinte e só ela responde
pelo próprio sucesso ou fracasso. Na
inviabilização ou falência, ninguém vai
socorrê-la (talvez porque não seja banco).
Não se pode entender que sua gerência se
faça por quem nela não investe, não assu-
me seus compromissos e seus riscos. A
sovietização ainda muito sonhada, tenta-
da e desejada por alguns, não conseguiu
convencer o Brasil. E não há de ser pelo
ensino e pela educação que vai abrir suas
portas.

Questão de Princípio

1 – DIRETORIA CONSULTIVA
1 º - Roberto Geraldo de Paiva Dornas – MG
2 º - Paulo Antônio Gomes Cardim – SP
3 º - José Ferreira de Castro – PE
4 º - Rosa Cecília Santos Pereira – BA
5 º - Ignez Vieira Cabral – MG
6 º - Sérgio Antônio Pereira Leite Salles Arcuri – SP
7 º - José Joaquim Macedo – SE
8 º - Natálio Conceição Dantas – BA
9 º - Leonil de Aquino Pena Amanajás – AP
10 º- Raimundo Soares Figueiredo – MA
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2 – DIRETORES SUBSTITUTOS
1 º - Ronald Araújo de Andrade – PA
2 º - Ary Gomes dos Santos – RJ
3 º - Marcelo Batista de Sousa – SC
4 º - Alexsandre Victor Leite Peixoto – AL
5 º - Alexandre José Leal Umbelino de Souza – GO
6 º - Roberto Pontes da Fonseca – MG
7 º - Aparecido Camelo de Oliveira – TO

3 – CONSELHO FISCAL
Titular: João  Luiz Cesarino da Rosa – RS
Titular: João Bosco Argolo Delfino - SE

Titular: Paulino Delmar Rodrigues Pereira - MA

Suplente: Dascomb Barddal - SC

Suplente: Arnaldo Cardoso Freire - GO

Suplente: Anna Gilda Dianin – MG

4 – CÂMARA DE ENSINO SUPERIOR

Presidente: Clóvis Eduardo Pinto Ludovice - SP

Vice-Presidente: Jorge de Jesus Bernardo – GO

5 – CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Presidente: Thiers Theófilo do Bom Conselho Neto - MG

Vice-Presidente: Samuel Lara de Araújo - MG

A Constituição Federal expressamen-

te determina que o ensino é livre à inici-

ativa privada desde que cumpra dois re-

quisitos, não mais: autorização de fun-

cionamento e avaliação de qualidade

pelo Poder Público; cumprimento das

normas gerais da educação nacional,

que só podem ser entendidas como as

traçadas na Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional.

E também é ela que prescreve a liber-

dade de aprender e ensinar, pluralismo

de idéias e concepções pedagógicas, co-

existência de instituições públicas e pri-

vadas, gestão democrática do ensino

público.

Não há, pois, como imaginar uma

escola estatal e outra semi-estatal, ou

seja, mantida pela iniciativa privada,

mas sofrendo intervenções externas, di-

retamente pelo Estado ou através de in-

terpostas pessoas. Quem cria e mantém

é que estabelece sua forma de adminis-

tração.

Em conseqüência, por uma questão

de princípios, ligados à preferência pelo

regime democrático e respeito à Consti-

tuição Federal, qualquer tentativa ou

insinuação para abalar as bases que

norteiam, justificam e asseguram a li-

berdade de ensino e a coexistência de

escola estatal e escola privada, encon-

trará a CONFENEN do outro lado, em ou-

tra trincheira.

FALA DO PRESIDENTE
Prof. Roberto Dornas
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COLUNA DO CLÁUDIO HUMBERTO - 06/01/10
SINAL AMARELO: A Conferência Nacional de Educação, que

será realizada em Brasília, em março, já acendeu o sinal amarelo
na Confenem (Confederação dos Estabelecimentos de Ensino
Particular). É que os burocratas de esquerda, os “cumpanhêro”, em
cargos de direção no MEC e seus aliados planejam criar o Fórum
Nacional de Educação como instância máxima de deliberação de
política educacional, acima do próprio MEC.

MATRÍCULA NO FUNDAMENTAL E INFANTIL
1 – Através das Resoluções CEB 01/10 e 5/09, o Conselho

Nacional de Educação regulamentou a matrícula aos 6 anos
de idade no fundamental e as diretrizes para a educação
infantil.

2 – As resoluções têm força de lei porque só à União cabe
legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional e a
Lei 9394/96 delega ao CNE, como órgão nacional, a
competência para dirimir dúvidas em transição do regime
que ela estabelece.

3 – O Conselho teve o cuidado de traçar normas para situações
de fato já existentes.

4 – Do previsto nas resoluções, quatro situações são possíveis.
A seguir.
1 – 6 anos até 31/3: matrícula na 1ª série.
2 – Exceção: somente em 2010, se fizer a criança 6 anos

após 31/3, mas já tiver concluído dois anos de educação
infantil, matrícula na 1ª série.

3 – Começaram antes dos 6 anos: se, até 2009, com menos
de 6 anos, entraram no fundamental, no histórico e em
ata, lançar algo assim: “O aluno
.............................................. , de acordo com o previsto no
art. ................... da Resolução CNE nº ____/____ , foi
classificado, em 2010, na ..................... série do

CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PELO ENEN

A Portaria Normativa nº 4 de 11/02/2010, do MEC, permite a quem tiver 18 anos e não terminou o ensino médio obter certificado de
sua conclusão, se aprovado nas provas do ENEN.

O certificado será expedido pelo MEC.

SIMPLES: Não Retenção de 11%

A 1ª Seção do S.T.J. decidiu que as empresas optantes pelo
SIMPLES estão isentas da retenção de 11% de contribuição
previdenciária sobre o valor da nota fiscal de prestação de
serviços.

Bom esclarecer a situação: a optante pelo SIMPLES presta
serviços a outra empresa e essa não pode reter os 11%.

NOVAS CONVENÇÕES COLETIVAS ASSINADAS

A CONFENEN e a FETEENE já assinaram as convenções coletivas
referentes a professores e auxiliares de administração escolar
para vigência em 2010.

Para reajustamento salarial, será aplicável o INPC acumulado
de 1º/03/09 a 28/02/10.

 DERROTADA: Essa proposta foi derrotada na Assembléia
Constituinte e nos debates anteriores à Lei de Diretrizes e Bases
de 1996.

ORÇAMENTO: O Fórum teria poderes para controlar a execução
orçamentária na área. É inconstitucional. Vai dar rolo.

COMPANHEIROS: Adivinha quem seriam os integrantes do
Fórum? Representantes dos sindicatos e ONGs de sempre,
inclusive do clandestino MST.

fundamental de 9 anos, por tê-lo iniciado antes dos 6 anos
de idade.”
O artigo é o que diz que, quanto aos alunos que já estão no
fundamental, a escola deve cuidar de sua adaptação,
dando-lhes atenção especial.

4 – Quem ainda está no infantil: levantar a data de nascimento;
ver quando completa 6 anos; lançar em que ano pode ser
matriculado na 1ª série, conforme tenha nascido até ou
após 31 de março.
Se, no ano em que a criança for fazer 6, isso ocorrer após
31 de março, chamar o pai e explicar-lhe o problema que
terá. E ele escolhe: repete uma vez (melhor) ou vai repetir
no ano em que fizer 6 após 31/3.
Em conseqüência da exigência de 6 anos até 31/3 do ano,
para o futuro, tem-se que:
a – 6 anos até 31/3, matrícula na 1ª do fundamental; após

31/3, matrícula no 2º período da educação infantil;
b – 5 anos até 31/3, matrícula no 2º período da educação

infantil; após 31/3, matrícula no 1º período da
educação infantil;

c – 4 anos até 31/3, matrícula no 1º período da
educação infantil; após 31/3, matrícula em creche
ou maternal.

Difícil será a tomadora dos serviços concordar com a
não retenção,  para  não enfrentar  problemas com a
fiscalização.

Mas o STJ decidiu que, por fazerem um recolhimento único de
todos os tributos e encargos, a optante não pode sofrer a
retenção.

As convenções se aplicam a regiões ou setores da atividade de
ensino  não organizados em sindicatos e são consideradas pela
CONFENEN como parâmetros para as escolas e para os vários
instrumentos celebrados no país.
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A EDUCAÇÃO BÁSICA NA LEI 9394/96
(Síntese Atualizada em 2009) - Roberto Dornas

2ª PARTE

Continua...

20 – Aprovação para Ingresso na 1ª Série (Vestibulinho)

Já se viu que a educação infantil não é legalmente obrigatória; é direito
da criança, aos seis anos de idade, com escolaridade ou conhecimentos an-
teriores, ingressar na 1ª série do fundamental.

Pelo art. 31 da Lei 9394/96, na educação infantil, a avaliação não pode
ter o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental.

Em conseqüência, não se pode submeter a criança a avaliação ou teste
de conhecimento com objetivo de promoção ou ingresso no fundamental.
Isso, contudo, não impede mecanismos que visem, em razão do número de
vagas ou distribuição adequada por turmas, à sondagem de aptidão e pron-
tidão, com efeitos classificatórios.

21 – Ensino Médio e Vestibular (Processo Seletivo)

As finalidades do ensino médio são arroladas no art. 35 da Lei 9394/96
para o aluno: consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiri-
dos no fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; prepara-
ção básica para o trabalho e a cidadania, para continuar aprendendo, de

13 – Arte, Música e Educação Física

O ensino da arte (art. 26, §2º, Lei 9394/96) é obrigatório nos diversos
níveis da educação básica: infantil, fundamental e médio. No entanto, a lei
não exige seu ensino em todas as séries de cada nível.

A música deve ser conteúdo obrigatório no ensino de arte, mas não pode
ser exclusivo (art. 26, §6º, Lei 9394/96).

Quanto à obrigatoriedade de educação física, observa-se o mesmo já
registrado quanto à arte (Lei 9394/96, art. 26, §3º). No entanto, é facultativa
para o aluno que: trabalhe diariamente em tempo igual ou superior a 6 (seis)
horas; tiver mais de 30 (trinta) anos; estiver prestando serviço militar ou em
serviço militar, em que se pratique educação física; tiver prole; estiver am-
parado pelo Decreto-lei 1044/69 (gravidez, vitimado por doença grave ou em
tratamento resultante de acidente que o incapacite).

14 – História e Culturas Afro-Brasileira e Indígena

Seu estudo será ministrado em todo o currículo escolar, não como disci-
plina, mas como conteúdo programático, especialmente em arte, história e
literatura brasileiras (art. 26-A, §2º, Lei 9394/96).

15 – Sociologia e Filosofia

São obrigatórias as duas separadamente, como disciplinas, em todas as
séries do ensino médio (art. 36, inc. IV, Lei 9394/96).

16 – Língua Estrangeira Moderna e Espanhol

Obrigatória a inclusão de pelo menos uma na parte diversificada do cur-
rículo a partir da 5ª série do ensino fundamental (art. 26, §5º, Lei 9394/96).

No ensino médio (art. 36, inc. II), uma como disciplina obrigatória e mais
uma de opção conforme disponibilidade da escola. Não há obrigatoriedade
de presença em todas as séries. Geralmente, a preferência das escolas tem
sido pelo Inglês e pelo Espanhol.

O ensino de Espanhol tem lei específica a regê-lo que prevê:
obrigatoriedade de oferta pela escola, mas freqüência facultativa para o
aluno. Se a freqüência é facultativa, o aluno não pode ser reprovado e as
aulas não podem ser computadas para composição de carga horária míni-
ma, porque será ministrado apenas para alguns. A solução para a escola é
colocar o Espanhol como a segunda língua estrangeira moderna, no ensino
médio, na parte diversificada do currículo.

Observe-se que, enquanto no fundamental a língua estrangeira moder-
na é obrigatória em cinco séries (“a partir da 5ª série”), no ensino médio não
há prescrição para presença em todas as séries.

17 – Classificação e Reclassificação de Aluno

A classificação visa ao atendimento do aluno, mediante avaliação pró-
pria de desenvolvimento e experiência, em série do fundamental, diferente
da primeira, mesmo que não tenha escolaridade anterior.

Reclassificação visa ao atendimento do aluno, mediante observação das
normas curriculares gerais, recolocando-o em série adequada da educação
básica (fundamental e médio), quando proveniente, por transferência, de
outra escola do Brasil ou do exterior.

Classificação – art. 24, inc. III, Lei 9394/96; reclassificação (art. 23, §1º,
Lei 9394/96).

18 – Ensino Religioso

Na escola pública, é obrigatória a inclusão do ensino religioso como dis-
ciplina, mas a matrícula é facultativa, deve ser respeitada a diversidade
religiosa e se veda o proselitismo (art. 33, Lei 9394/96).

Se a matrícula é facultativa, não é ofertado a todos os alunos; em conse-
qüência não pode ser computado para composição de carga horária mínima.

Na escola particular, a inclusão é opcional. Por isso, a escola que o exige
deve colocá-lo na parte diversificada do currículo.

19 – Alfabetização na 1ª Série

A lei obriga à escola, ao poder público e aos pais e responsáveis a matrí-
cula na 1ª série do fundamental da criança que já tiver 6(seis) anos de idade.

A educação infantil não é obrigatória, dela não necessitando o aluno
para ingressar no fundamental (não é requisito).

Em conseqüência, o aluno tem direito de se matricular na 1ª série,
mesmo sem ter frequentado a educação infantil, mesmo sem ser alfabe-
tizado.

Isso implica: não se pode exigir, para ingresso no fundamental, que a
criança esteja alfabetizada; a alfabetização há de ser feita na 1ª série.

Última Reunião da CONFENEN

modo a se adaptar
com flexibilidade a
novas situações;
a p r i m o r a m e n t o
como pessoa huma-
na, incluindo forma-
ção ética, desenvol-
vimento de autono-
mia intelectual e do
pensamento crítico;
compreensão dos
fundamentos cientí-
f ico-tecnológicos
dos processos pro-
dutivos.

Dos quatro obje-
tivos (25%), um é pos-
sibilitar o prossegui-
mento de estudos,
isto é, conseguir fa-
zer o curso superior,
o que não se confun-
de com preparar e
treinar para ingres-
sar (vestibular) no
curso superior.

Treinar, “mace-
tear”, adestrar para
vestibular são as-
suntos para cursinhos preparatórios.

Aprovação em vestibular não significa ter cursado, feito e concluído en-
sino médio. Para ingresso no ensino superior, a lei exige os dois requisitos:
conclusão do ensino médio com aprovação; aprovação em processo seleti-
vo (vestibular). Os dois e não apenas um. E a escola não está obrigada (nem
pode) a expedir certificado de conclusão do médio só porque o aluno foi apro-
vado em vestibular. Da mesma forma, escola superior não pode certificar
conclusão de ensino médio.

A conclusão do ensino médio é que habilita o aluno a fazer o vestibular
e não esse habilitando o aluno para concluir o ensino médio.

22 – Transferência de Aluno e Conclusão de Curso

Pelo art. 26 da Lei 9394/96, os currículos devem ter uma base nacional
comum e uma parte diversificada, a última de acordo com características
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.

Há conteúdos e disciplinas, como Arte, Educação Física, Sociologia, Filo-
sofia que são obrigatórios, mesmo incluídos na parte diversificada, como é
o caso de língua estrangeira moderna.

A parte diversificada pode variar de região para região e, forçosamente,
de escola para escola. Disso, decorre:

a) para conclusão do curso ou nível de ensino há de se exigir o cumpri-
mento da base nacional comum e dos conteúdos e disciplinas obri-
gatórios, mesmo da parte diversificada;



Março/Abril 2010 Informativo CONFENEN - Pág. 5

...Continuação

COBRANÇA PROIBIDA
O Superior Tribunal de Justiça considerou ilegal a cobrança de taxa pela emissão de boleto bancário.
Bancos e credores costumam acrescentar ao valor a ser pago pelo devedor uma taxa para cobertura de despesas com boleto.

A decisão do STJ é a de que as despesas de carnês, boletos, contas, faturas e tributos incidentes sobre o produto ou serviço não são
de responsabilidade de seu comprador ou tomador.

DIREITO EDUCACIONAL A DISTÂNCIA

“A SATeducacional, empresa especializada em cursos de

capacitação profissional, apresenta o curso de Capacitação à Dis-

tância em Direito Educacional – 150 horas, visando a oferecer aos

profissionais da educação (pedagogos, secretários acadêmicos,

coordenadores de curso, professores, gestores de instituições de

ensino públicas e privadas, advogados, sindicatos e associações

de ensino e pesquisa), a doutrina do Direito aplicado à Educa-

ção, a Legislação e Organização do Ensino Fundamental, Médio e

Superior em Direito Educacional, estudo e análise dos Contratos

de Prestação de Serviços Educacionais, da Responsabilidade Ci-

vil dos Estabelecimentos de Ensino e dos Instrumentos Preventi-

vos e Judiciais de proteção e garantias à Educação.

Maiores informações no site: www.sateducacional.com.br”

Contato: (031-3227.9837/9956.1308) ou pelo e-mail:

contato@sateducacional.com.br

b) o mesmo previsto em a terá de ser aplicado quando se recebe a trans-
ferência do aluno;

c) a reprovação na escola de origem em conteúdo da parte diversificada
não exigido obrigatória e nacionalmente não implica reprovação do
aluno para a escola que o recebe e não adota o mesmo conteúdo ou
disciplina.

Ideal é a escola não exigir avaliação para efeitos de promoção em con-
teúdo ou disciplina de escolha dela para compor a parte diversificada.

23 – Currículo

Os currículos devem ter uma base nacional comum e uma parte
diversificada, essa de acordo com cada sistema de ensino e escola (art. 33,
Lei 9394/96).

Há conteúdos e disciplinas obrigatórios, mesmo para inclusão em parte
diversificada (caso de língua estrangeira moderna), Arte, Educação Física,
Filosofia, Sociologia e Ensino Religioso (esse, na escola pública).

Conforme §1º do art. 26, o currículo deve abranger o estudo de: língua
portuguesa (e também indígena, nas comunidades próprias), matemática,
conhecimento do mundo físico e natural, conhecimento da realidade social
e política.

Juntando isso, forçosamente, na prática, se tem a obrigação de
ministrar: Língua Portuguesa (e indígena, no caso específico) e sua Li-

3ª) Ciências Humanas e sua Tecnologias: História, Geografia, Sociologia,
Filosofia.

Além disso, na parte diversificada: Língua Estrangeira Moderna (a partir
da 5ª série e, no ensino médio, duas) e conteúdos ou disciplinas de escolha
da escola.

24 – Recuperação

É obrigatório proporcionar estudos de recuperação (art. 25, inc. V, alí-
nea e).

De preferência, paralelos ao período letivo (unidade, etapa, semes-
tre, ciclo).

À escola, em seu regimento, cabe estruturá-los, organizá-los e
prepará-los.

Ver ainda o nº 27.

25 – Dependência

É possível, inclusive de um nível de ensino para o outro (fundamental e
médio), no regime seriado (em ciclo, não).

Na Lei 9394/96, é chamada de progressão parcial (art. 24, inc. III).
Sua adoção constitui opção do estabelecimento, disciplinada no regi-

mento escolar e observada as normas do sistema de ensino, quando houver.

26 – Revisão de Prova e 2ª Chamada

São matérias de opção da escola simplesmente, não constituindo direi-
to ou obrigação. Se optar por concedê-las, devem ser disciplinadas no regi-
mento escolar.

27 – Recuperação e Estudos Especiais

Não constituem a recuperação e estudos especiais, bem como a respec-
tiva preparação e avaliação, atividades obrigatórias e que atingem a todos
os alunos.

Por isso, não podem ser computadas para efeitos do mínimo de carga
horária e dias letivos.

28 – Ensino Médio com Profissionalização ou Aprofundamento

A duração de três anos para o ensino médio é mínima. Pode ser maior,
tanto para a ministração da base nacional comum (aprofundamento, espe-
cialização, objetivo determinado em que se inclui preparação para vestibu-
lar), como, por acréscimo, para oferecer, também, habilitação profissional,
concomitantemente ou não.

29 – Ensino Obrigatório e Gratuito

Pela Constituição Federal, obrigatório e gratuito é o ensino público, que
não pode recusar a matrícula do aluno.

A escola particular é opção para quem quiser. Nela, a matrícula se dá
por um contrato entre as partes. Então, ressalvados os motivos previstos
em lei (discriminação por sexo, raça, cor, religião), o aluno não está obriga-
do a matricular-se nela, nem ela está obrigada a aceitar a matrícula do
aluno.

30 – Hino Nacional

Obrigatória a execução solene na escola pelo menos uma vez por sema-
na, não havendo necessidade de todas as turmas juntas em cada vez (rodízio
possível).

teratura; Matemáti-
ca; Ciências Físicas
e Naturais (em des-
dobramento e apro-
fundamento, Física,
Química e Biologia);
Geografia; História;
L íngua Estrangeira
Moderna (duas, no
ens ino médio) ,  na
parte diversificada;
Arte (e, como parte
dela, Música), Edu-
cação Física, Socio-
log ia  (ens ino  mé-
dio), Filosofia (ensi-
no médio).

E o acréscimo de

outro ou outros na par-

te diversificada.
As disc ipl inas

são agrupadas por
áreas:

1ª) Linguagens e
Seus Códigos – Portu-
guês, Língua Indíge-
na (quando for  o
caso), Arte, Literatu-

ra, Educação Física;
2ª) Ciências Naturais, Matemática e suas Tecnologias: Matemática, Ci-

ências Naturais (ou Biologia, Física e Química);
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EDUCAÇÃO DE QUARTO MUNDO
Lya Luft - Escritora - Veja – 03/02/10

o meio da tragédia do Haiti, que co-
move até mesmo os calejados repór-
teres de guerra, levo um choque na-

cado, isto é,  consciente e informado – não
só de seus deveres e direitos, mas nos deve-
res dos homens públicos e do  que poderia
facilmente ser muito melhor neste país, que
não é só de sabiás e palmeiras, mas de es-
forço, luta, sofrimento e desilusão?

Precisamos muito de crianças que sai-
bam ler e escrever no fim da 1ª série ele-
mentar; jovens que consigam raciocinar e
tenham o hábito de ler pelo menos jornal
no 2º grau; universitários que possam se
expressar falando e escrevendo, em lugar
de, às vezes com beneplácito dos profes-
sores, copiar trabalhos da internet. Qua-
lidade e liberdade de expressão também
são pilares da democracia. Só com empe-
nho dos governos, com exigência e rigor
razoáveis das escolas – o que significa
respeito ao estudante, à família e ao pro-
fessor – teremos profissionais de primei-
ra em todas as áreas, de técnicos, pesqui-
sadores, jornalistas e médicos a operári-
os. Por que nos contentarmos com o pior,
o medíocre, se podemos ter o melhor e não
nos falta o recurso humano para isso?
Quando empregarmos em educação uma
boa parte dos nossos recursos, com pro-

fessores valorizados, os alunos vendo que
suas ações têm conseqüências, como a
reprovação – palavra que assusta alguns
moderníssimos pedagogos, palavra que em
algumas escolas nem deve ser usada, quan-
do o que prejudica não é o termo, mas a
negligência. Tantos são os jeitos e os re-
cursos favorecendo o aluno preguiçoso
que alguns casos chegam a ser bizarros:
reprovação, só com muito esforço. Traba-
lho ou relaxamento têm o mesmo valor e
recompensa.

Sou de uma família de professores uni-
versitários. Exerci o duro ofício durante dez
anos, nos quais me apaixonei por lidar com
alunos, mas já questionava o nível de exi-
gência que podia lhes fazer. Isso faz algu-
mas décadas: quando éramos ingênuos, e
não antecipávamos ter nosso país entre os
piores em educação, quando os alunos ain-
da não usavam celular e iPhone na sala de
aula, não conversavam como se estivessem
no bar nem copiavam seus trabalho da
internet – o que hoje começa a ser conside-
rado normal. Em suma, quando escola e
universidade eram lugares de compostura,
trabalho e aprendizado. O relaxamento não
é geral, mas preocupa quem deseja o me-
lhor para esta terra.

Há gente que acha tudo ótimo como
está: os que reclamam é que estão fora da
moda ou da realidade. Preparar para as
lidas da vida real seria incutir nos jovens
uma resignação de usuários do SUS, ou
deixar a meninada “aproveitar a vida”: al-
guém pode me explicar o que seria isso?

N
cional. Não são horrores como os de lá,
mas não deixa de ser um drama moral. O
relatório “Educação para todos”, da
Unesco, pôs o Brasil na 88ª posição no
ranking de desenvolvimento educacional.
Estamos atrás dos países mais pobres da
América Latina, como o Paraguai, o Equa-
dor e a Bolívia. Parece que em alfabetizar
somos até bons, mas depois a coisa
degringola: a repetência média na Améri-
ca Latina e no Caribe é de pouco mais de
4%. No Brasil, é de quase 19%.

No clima de ufanismo que anda reinan-
do por aqui, talvez seja bom acalmar-se e
parar para refletir, pois, se nossa econo-
mia não ficou arruinada, a verdade é que
nossas crianças brincam na lama do es-
goto, nossas famílias são soterradas em
casas cuja segurança ninguém controla,
nossos jovens são assassinados nas es-
quinas, em favelas ou condomínios de luxo
somos reféns da bandidagem geral, e os
velhos morrem no chão dos corredores
dos hospitais públicos. Nossos políticos
continuam numa queda de braço para ver
quem é o mais impune dos corruptos, a
linguagem e a postura das campanhas elei-
torais se delineiam nada elegantes, e ago-
ra está provado o que a gente já imagina-
va: somos péssimos em educação.

Pergunta básica: quanto de nosso orça-
mento nacional vai para educação e cultu-
ra? Quanto interesse temos num povo edu-

PÚBLICA OU PARTICULAR?

volta às aulas bate à porta. Tendo

em vista as mais recentes vantagens

para estudar em uma escola pública,

tanto na economia quanto, agora,

ortografia. Isso onera o orçamento familiar,

impedindo que o livro do irmão que passou

à próxima série possa ser reutilizado. O

fato não ocorre na escola pública, pois os

livros são disponibilizados ao aluno

durante o ano pelo governo. Além disso,

sabemos que, no ensino fundamental II,

as disciplinas são maiores, cada uma com

um professor, o que o impede de recolher

dezenas de cadernos para serem corrigidos

em casa. Isso torna desnecessária, e nada

saudável para a já prejudicada coluna dos

alunos, a aquisição de um caderno para

cada disciplina, pois, no fim do ano letivo,

constata-se que não foi utilizada, às vezes,

a metade das folhas.

No Brasil, as despesas com ensino

superior privado representam 48,8% dos

gastos com educação e o fundamental,

21,6%. No país, há pelo menos 11 milhões

de domicílios com pelo menos um morador

estudando na rede privada (básica ou

superior), o que representa 22,1% do total.

Deles, 14% têm renda de até cinco salários

mínimos; 46%, entre cinco e 15 salários; e

38,85%, acima de 15. Mais de 12 milhões

de estudantes brasileiros cursam o ensino

particular. Em alguns estados, a proporção

entre gastos com universidade e educação

fundamental é maior ainda; no Distrito

Federal, são 64% e 15%, respectivamente.

Contudo, a ilusão de que a escola

particular facilitaria a entrada do

estudante nas universidades federais há

muito caiu por terra, pois, com raríssimas

exceções de algumas escolas públicas e

particulares, geralmente, o estudante, ao

deixar o ensino médio, faz matrícula no

pré-vestibular, pagando, naturalmente,

para conquistar uma vaga na universidade

pública, o que agora se tornou mais difícil

devido ao bônus concedido aos alunos

provenientes de escola pública e negros:

10% e 15%, respectivamente, na primeira e

segunda etapa do vestibular das

universidades federais, segundo o edital

do vestibular 2010. O dever do governo é

propiciar ensino de qualidade a todos,

para igualar a competência dos estudantes

para uma disputa nivelada, e não conceder

bônus como forma de compensar um

ensino cuja qualidade seja questionável.

Estado de Minas – 27/01/10

A

com o benefício do bônus, que facilita a

entrada dos estudantes nas universidades

federais, pais e estudantes vislumbram a

vantagem de retornar ao ensino custeado

pelo erário. Haverá tantas vagas

disponíveis? Na escola particular, além do

custo altíssimo das mensalidades, no

início do ano, os pais se vêem às voltas

com o material escolar, cujo custo pode

ultrapassar o valor de uma mensalidade,

além da matrícula e o material de uso

coletivo.

Muitas escolas estão recusando os

livros do ano anterior, devido à vigência

da nova ortografia. Chega a ser absurdo

alunos da antiga oitava série (hoje, o

nono ano) que deixarão a escola para

ingressar em outra no ano que vem, no

ensino médio (certas escolas particulares

oferecem o ensino somente até o

fundamental II), terem de comprar livros

novos cujo conteúdo não foi alterado por

causa de pequenas mudanças na

O relatório “Educação para

todos”, da Unesco, pôs o

Brasil na 88ª posição no

ranking de desenvolvimento

educacional.
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BREVES COMENTÁRIOS ÀS ALTERAÇÕES
 LEI 10.260/2001 - NOVO FIES

Ricardo Furtado

O Globo, em matéria publica-
da no dia 19/01/2010, afirma que
a inadimplência alta e fechamen-
to de contratos em baixa fez com
que o governo promovesse altera-
ções no Fundo de Financiamento
ao Estudante do Ensino Superior
(Fies).

A matéria afirma que, desde
1999, sob gestão financeira exclu-
siva da Caixa Econômica Federal,
é atestada uma taxa de inadim-
plência média entre 25% e 28%
para cerca de 500 mil contratos,
totalizando R$ 5,5 bilhões.

Com certeza estes números
impressionam. Nesse sentido vie-
ram as modificações na Lei
12260/01, que inclusive passou a
gestão dos recursos ao Fundo Na-
cional para o Desenvolvimento da
Educação (FNDE).

As alterações introduzidas são
muitas e, para os estudantes, den-
tre outras, está a redução do juro
anual de 6,5% para 3,5% e descon-
tos mensais de 1% para professores da educação básica e médi-
cos que atuem no Programa Saúde da Família (PSF).

A nova versão do Fies passa a contemplar agora o ensino
médio profissionalizante, permitindo que as escolas que ingres-
sarem no programa gozem de um novo sistema de parcelamento
de débitos.

Numa primeira leitura ou numa leitura mais rápida, as altera-
ções parecem boas tanto para as escolas como para os estudan-
tes. Contudo, nem tudo que reluz é ouro e as entidades de ensino
devem pensar duas vezes antes de se lançarem ao FIES.

Primeiro - O parágrafo 1º do artigo 1º afirma que o ingresso
das instituições de ensino médio profissionalizante, bem como
aquelas que tratam dos programas de mestrados e doutorados,
só se dará com base numa avaliação positiva, e ainda, desde que
haja disponibilidade de recursos, sendo a prioridade o atendi-
mento à graduação. Tal assertiva pode determinar uma regra na-
timorta, ou seja, nasceu para não ser aplicada no ensino médio
profissionalizante e na pós.

Segundo – A opção pelo ingresso no FIES pelas entidades de
ensino mencionadas nas alterações trazidas à Lei 10260/2001
permitiu que as instituições viessem, na forma do §5º do artigo
10, a parcelar os débitos existentes em nome da mantenedora/
escola em até 120 meses, o que parece inicialmente bom. Contu-
do, o parágrafo 12 do mesmo artigo limita os débitos àqueles
havidos até 30/04/2008. Ora, há bem pouco tempo tivemos uma
nova reedição do REFIS, o chamado REFIS IV (Lei 11.941/2009),
que permitiu a todas as empresas parcelar os débitos tributários
em até 180 meses - ressalte-se, débitos havidos até 30/11/2008.

Assim, o parcelamento introduzido pelas alterações na Lei
10260/2001 trouxe poucos efeitos práticos à gestão das institui-
ções de ensino nos níveis citados pela lei. Cabe, entretanto, uma
ressalva: para aqueles que, por um motivo ou outro, não puderam

ingressar no REFIS IV, o melhor é
aceitar a regra proposta. Todavia,
tenho dúvidas quanto à eficácia da
aplicação destas alterações nas
instituições de ensino médio pro-
fissionalizante.

Por fim, segundo o MEC, o FIES -
Fundo de Financiamento ao Estu-
dante do Ensino Superior (Fies) é
um programa da União, destinado
a financiar a graduação na educa-
ção superior de estudantes que não
têm condições de arcar integral-
mente com os custos de sua forma-
ção. Isto implicaria em afirmar
que: coube ao Estado, diante do
programa, o dever de pagar ou mes-
mo arcar com os custos do ensino
na graduação e agora no ensino
médio profissionalizante, mestra-
do e doutorado. Essa premissa não
se faz verdadeira quando é visto o
regime especial do Fies solidário e
do risco imposto às instituições de
ensino pelo não pagamento dos
contratos de financiamento.

Isto é um absurdo: política pública com recursos da livre ini-
ciativa. Pasmem que o inciso V, alínea b do artigo 5º, informa que
as instituições participarão no risco do financiamento como de-
vedores solidários na razão de 30% e 15%. Neste sentido, o gover-
no, nas modificações introduzidas, fica com a parte melhor, ju-
ros e correção, e busca de certa forma socializar os prejuízos.

Não buscamos neste comentário todas as aberrações ontoló-
gicas contidas nas alterações da referida lei. Na realidade, que-
remos chamar a atenção para uma reflexão do tipo de norma que
o Congresso está produzindo, e assim terminar com a maior de
todas as aberrações, a contida no artigo 19, que, pretendendo
tratar de isenção, acaba de fixar novo percentual para a conces-
são de bolsas de estudos:

“Art. 19. A partir do primeiro semestre de 2001, sem prejuízo
do cumprimento das demais condições estabelecidas nesta Lei,
as instituições de ensino enquadradas no art. 55 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, ficam obrigadas a aplicar o equivalente à
contribuição calculada nos termos do art. 22 da referida Lei na
concessão de bolsas de estudo, no percentual igual ou superior a
50% dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de
ensino, a alunos comprovadamente carentes e regularmente ma-
triculados.”

Ao finalizar a matéria que nos ensejou estes breves comen-
tários, tem-se que: “o economista especializado em financia-
mento educacional do Instituto de Pesquisa Economia Aplicada
(Ipea) afirma que as mudanças no programa de crédito são en-
caradas como uma combinação de políticas. “Bancar o acesso
ao ensino superior e, agora, profissional, é um custo aceitável
para o Estado.”

Certamente que sim e, principalmente, com o dinheiro da livre
iniciativa, já que as verbas públicas arrecadadas com a cobran-
ça de impostos servem a todo tipo de “mensalão” no país.

Dr. Ricardo Furtado - Advogados - RJ


