
 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, 8 de outubro de 2014. 

 

 

 

O Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul - Sinpro/RS, em 

face da acirrada polêmica instaurada na comunidade educacional e pautado pela 

convicção da necessidade de aprofundamento das discussões sobre a Informação nº 

44/2014 desse Conselho, vem considerar e propor o que segue: 

 

- reitera sua consideração e apreço ao Conselho Estadual de Educação – CEEd/RS, 

importante espaço de discussão e definição das questões pertinentes à educação gaúcha; 

 

- sublinha a sintonia e concordância com a legislação educacional e com os pareceres do 

Conselho Nacional e desse Conselho que ratificam o direito da criança e do adolescente 

ao acesso e à permanência com qualidade na escola; 

 

- considera que o investimento da escola no estudante deve constituir-se como regra de 

procedimento e que o seu afastamento não deve ser procedimento comum; 

 

-pondera que os termos expulsão e transferência compulsória de alunos, empregados na 

Informação nº 44/2014, são inadequados pela indução ao entendimento de que sua 

efetivação é sempre um ato arbitrário; 

 

- considera que a proibição de eventual transferência de aluno é uma definição radical 

que não contempla a complexidade dos relacionamentos no ambiente escolar; 

 

- avalia que problemas de adaptação à escola não devem ser encarados de forma linear, 

como aponta a Informação, face à multiplicidade de contextos e as possibilidades para a 

integração de todos os alunos; 

 

- informa, com base na experiência do acompanhamento do ensino privado que o 

afastamento de alunos constitui fato raro, face à concepção de "aluno-cliente", 

preponderante no setor; 

 

- destaca que, nesse segmento, na maioria das situações de conflito envolvendo alunos, 

fica por conta do professor a resolução solitária das mesmas face à omissão das equipes 

diretivas; 

 

- considera fundamental o estabelecimento de limites para os jovens e que esses limites 

devem ser conteúdo permanente na atuação docente e nas escolas, uma vez que o 

convívio social os tem como pressuposto; 

 

- sugere que, na Informação nº 44, haja abertura para a transferência de alunos que 

efetivamente não respondem ao atendimento disponibilizado; 

 



 

 

- propõe a exclusão dos subitens a e b do item 8 do texto da Minuta e a inclusão de item 

que responsabilize professores e escola a analisarem com profundidade e definirem as 

situações ocorridas no ambiente escolar. 

 

Por derradeiro, o Sinpro/RS solicita que essa Comissão reavalie seu posicionamento e 

ouça os anseios da comunidade educativa e da sociedade que, em sua ampla maioria, se 

coloca contra a proibição da transferência de alunos para outro espaço educativo que, de 

fato, possa contribuir para a sua formação. 

 

Direção Colegiada 

Sinpro/RS 

 
 
 
 


