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O ENEM EM DISCUSSÃO
O ENEM, desde que foi criado, tem sido 

reconhecido como boa medida. No entanto, 
falta-lhe muito aperfeiçoamento, sendo alvo 
de constantes notícias e críticas.

Em fevereiro, Alexandre André dos San-
tos, Diretor de Avaliação e Educação Básica 
– INEP, esteve na reunião do Conselho de 
Representantes da CONFENEN. Com muita 
franqueza e abertura de todos foram discu-
tidos todos os aspectos do ENEN.

O tecido social também se esgarça pelo 
tempo, mau uso ou agressão que sofre. 
A humanidade e o Brasil muito mais dão 

sinais de esgarçamento e doença.
Parece que a sociedade brasileira está sendo 

desconstruída. A ética, a dignidade, a moralidade,  
o  bom  exemplo, o sistema do mérito, o respeito, 
a educação que vem do berço, a racionalidade, a 
noção de direito e dever vêm sendo varridas do 
mapa.

Em vez de preparar o indivíduo, dando-lhe boa 
educação e ensino, para que possa trabalhar e ga-
nhar, orgulhosamente, sua manutenção, prefere-se 
a esmola rotulada de bolsa e benefício, para criar o 
clientelismo, ganhar voto e se perpetuar no poder, 
como se as dádivas e gratuidade, disso ou daquilo, 
para esse ou aquele, não tivesse custo alto, pago por 
todos através de escorchantes impostos. São tantos 
os benefícios prestados que não se sabe se a popula-
ção de 30 a 59 anos, a que não recebe auxílio algum 
e trabalha, suportará o peso.

DESCONSTRUÇÃO DA SOCIEDADE
O preso, além do gasto que se tem com ele, re-

cebe auxílio-reclusão; quem provar que trabalhou 
como prostituta, recebe bolsa; até o crackeiro já tem 
auxílio.  Parece que basta não trabalhar para receber 
bolsa ou auxílio dos cofres públicos. Então, para que 
trabalhar?

O nosso modelo ainda é o da Venezuela ou o de 
Cuba.

Parece, entretanto, que disso já tomou cons-
ciência a elite pensante. Elite, sim, porque estuda, 
pensa, critica, enxerga a humanidade e não vinte 
anos ou o tempo de um mandato eletivo. Ou cargo 
público.

Vamos reproduzir neste número alguns artigos 
(apenas alguns, porque são vários), de autoria de 
pessoas diferentes, de formação e profissão diferen-
tes que a imprensa vem publicando. Isso interessa à 
escola, porque é o único bastião que pode construir 
um futuro e um Brasil melhores. Não se trata de opi-
nião de um ou outro órgão de imprensa ou de parti-
do, mas de profissionais de várias áreas.

Só a educação – não o ensino ou instrução – pode resolver.

Dep. Lincoln Portela

Parlamentares 
na 

CONFENEN

O Deputado Lelo Coimbra 
e o Dep. Esperidião Amim 
estiveram na CONFENEN, 
durante reunião de seu 

Conselho de Representantes. 
Gentil e democraticamente, 

debateram com os 
representantes da escola 

particular, por longo tempo, 
problemas e medidas sobre 

educação e ensino, de 
interesse da escola privada, 

que dependem do Congresso 
Nacional ou nele tramitam. 

O Deputado Lincoln 
Portela (MG), em contato 
pessoal com o Presidente 
da CONFENEN, também 
se dispôs a uma visita à 

Confederação para debater 
o mesmo assunto e outros 

correlatos.

Dep. 
Lelo 

Coimbra

Dep. 
Espiridião 

Amin>

>
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O ÚLTIMO 
BASTIÃO

FALA DO PRESIDENTE
Prof. Roberto Dornas

Em várias páginas 
deste número, re-
produzimos artigos 

que, apropriadamente, aler-
tam para acelerada descons-
trução da sociedade brasileira.

Não se trata de matéria 
de responsabilidade do ór-
gão jornalístico, que poderia 
sofrer influência de colora-
ção, posicionamento político 
ou de publicidade que rece-
be: são pessoas de idade, ní-
vel de instrução, lugares e 
profissões diferentes. Mas 
são unânimes nas suas afir-
mativas.

Quem está tranquilo e 
satisfeito no Brasil?

Realmente, em que acre-
ditar ou confiar neste país? 

mente se impor à força? Em 
forças ocultas? No patente 
patrulhamento político, ideo-
lógico e social?

A violência grassa e ceifa 
vidas de gente de bem aos mi-
lhares, por impunidade, leni-
ência ou demagogia dos po-
deres constituídos, de grupos 
ou minorias de patrulhamen-
to, de pessoas que enganam 
os miseráveis com esmolas e 
se locupletam abertamente.

Quem age pensando na 
humanidade, no futuro ou na 
pátria? Quem pensa em cons-
truir homens de bem, que res-
peitam o próximo, a coletivi-
dade?

O último bastião pode ser 
a escola, preparando para so-

No Executivo, no Legislativo ou no Judiciário, o último 
que também já faz julgamentos políticos, não escapando 
ainda de alguns ideológicos ou preconceituosos? Nos 
políticos? Nos órgãos de comunicação, sujeitos a influ-
ências em razão de publicidade, faixa de audiência, e 
que jogam abertamente a licenciosidade e a mediocrida-
de dentro da casa de cada um? Em partidos, que só lu-
tam por cargos e ganhar eleições? ?Em passeatas que se 
transformam em badernas, às vezes financiadas por gru-
pos? Em ONG’s que são braços para repasse de verbas 
públicas? ?Em minorias hidrófobas que querem raivosa-

ciedade futura, porque a atual parece falida ou 
perdida. Ela foi desconstruída propositadamen-
te, para benefício eleitoreiro.

No entanto, conforme notícias e artigos 
também transcritos neste número, a educação 
e o ensino andam em caminhos difíceis, desani-
madores e infrutíferos. Acorde, escola! Você é 
o último bastião. Fora disso, resta o desalento 
e, para quem tem fé, rezar. Que nos ajude o 
Papa Francisco e outros grupos de líderes real-
mente religiosos.

Roberto Dornas
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LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA

I – LIMITE DE ALUNOS EM CLASSE

Roberto Dornas

Dos dois requisitos exigidos da escola particular no art. 209 da Cons-
tituição da República, um é “cumprimento das normas gerais da educa-
ção nacional”.

Como normas gerais da educação nacional, devem ser entendidas as 
que contém a L.D.B. (9394/1996).

O Estado e o Município podem legislar concorrentemente para seu 
sistema de ensino sobre o assunto, desde que não contrariem, elasteçam 
ou reduzam o previsto na L.D.B., que constitui prerrogativa exclusiva da 
União.

O art. 25, parágrafo único, da Lei 9394/93, dispõe:
“Cabe aos respectivos sistemas de ensino, à vista das condições dis-

poníveis e das características regionais e locais, estabelecer parâmetro 
para atendimento do disposto neste artigo”.

O “Caput” do art. 25 da L.D.B. prescreve:
“Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar 

relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horá-
ria e as condições materiais do estabelecimento”.

Relação adequada e não limite do número de alunos, tudo depen-
dendo das condições peculiares regionais e locais.

Parágrafo do artigo autoriza os sistemas de ensino a estabelecer pa-
râmetro e não número fixo ou máximo de alunos em classe.

Bom lembrar que número de alunos depende do curso, idade do dis-
cente, equipamento utilizado e área da sala ou local da aula.

Alguns sistemas de ensino, através de seus conselhos de educação, 
traçam parâmetros, baseados no número de metros quadrados por alu-
no (parágrafo único, art. 25, LDB).

Não há, pois, legalmente, limite do número de alunos em classe, po-
dendo ocorrer parâmetros traçados pelo respectivo sistema.

Em alguns estados, a CCT estabelece adicional salarial por aluno 
que ultrapassar determinado número. Seus efeitos são meramente tra-
balhistas. Conforme art. 25 da L.D.B., os parâmetros mencionados não 
podem considerar apenas o professor. E as cláusulas convencionais in-
duzem ao entendimento de que os sindicatos dos professores concor-
dam com qualquer número de alunos, desde que se paguem adicionais 
salariais. Além do mais, só se baseiam no interesse do professor, des-
prezando os outros. Se há adicional salarial, a convenção não visa à li-
mitação por outros motivos, mas apenas ao aumento de ganhos docen-
tes que, assim sendo, devem gostar da turma grande (da mesma forma 
que o Governo gosta da dispensa sem justa causa, por que abocanha, 
sem razão alguma, 10% da multa fundiária rescisória, do saldo do FGTS 
de cada empregado).

A conclusão há de ser que limitação do número de alunos em classe 
só será possível se for alterado o art. 25 da Lei 9394/96.

II – NEM DELEGAÇÃO, NEM CONCESSÃO

Roberto Dornas

O art. 209 da C.F. determina que o ensino é livre à iniciativa privada, 
cumprindo apenas dois requisitos que não incluem controle de preços e 
intervenção no domínio econômico.

O inc. III, art. 206 da lei maior consagra o princípio de “... e coexistên-
cia de instituições públicas e privadas de ensino”, o que significa irma-
mente, em igualdade de condições, sem relação de subordinação.

O ensino privado não se encontra arrolado nos arts. 21 e 22, da Carta 
Magna, que enumeram as atividades que constituem monopólio ou prer-
rogativa do poder público. O estado não pode delegar ou conceder o que 
não lhe pertence.

A escola particular não é concessão ou delegação do poder público. 
Ninguém pode conceder ou delegar o que não detém.

III – MATRÍCULA DE PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL

(Constituição Federal, Lei 9394/96 e Lei 12796/13)
Constituição Federal

“Artigo 205 – A educação, é direito de todos e dever do Estado e da 
família...”

“Artigo 208 – O dever do Estado com a educação será efetivado me-
diante a garantia de:

I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (de-
zessete) anos de idade...;

............................................................
III – atendimento educacional especializado aos portadores de de-

ficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.”
L.D.B. (Lei 9394/96)
Artigo 4º - O dever do Estado com educação escolar pública será 

efetivado mediante a garantia de:
I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (de-

zessete) anos de idade, organizada da seguinte forma:
............................................................
III – atendimento educacional especializado gratuito aos educan-

dos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e mo-
daliddes, preferencialmente na rede regular do ensino.”

“Artigo 58 – Entende-se por educação especial, para os efeitos desta 
lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensio, para educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

“Artigo 60 - ........................................
Parágrafo único – O poder público adotará, como alternativa prefe-

rencial, a amplicação do atendimento aos educandos com deficiência, 
trnstornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdo-
tação.”

O Estatuto do Jovem dispõe da mesma forma.
Rede regular de ensino não é escola particular ou curso regular, mas 

o conjunto de estabelecimentos de um sistema de ensino (federal, esta-
dual ou municipal), reunindo escolas estatais e particulares, até as espe-
cializadas (especializadas e regulares, porque irregulares são as organi-
zadas à margem da legislação aplicável).

Atendimento especial aos educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, cons-
titui obrigação do poder público e não da escola particular, que não é 
estado, não é família e não é gratuita.

Bom lembrar que número de alunos depende do curso, 
idade do discente, equipamento utilizado e área da sala 

ou local da aula.
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Na semana passada, as escolas foram 
surpreendias com o ranking do Exame 

Nacional de Ensino Médio (Enem), um pseudor-
ranking do Ministério da Educação (MEC), que 
classificou as escolas por nota. No ano passado, 
as instituições não contempladas ou com notas 
equivocadas tiveram a oportunidade de pedir 
revisão de dados antes da liberação da classi-
ficação. A imprensa cumpriu o seu papel de 
denunciar tal atitude, que deixou escolas bem 
conceituadas nos anos anteriores fora da lista. 
Iniciou-se o processo de reexame e a classifica-
ção foi mudando. O que era primeiro deixou de 
sê-lo. Quem não estava na lista passou a figurar 
entre os primeiros. Classificação das escolas, 
um disparate de critérios que não justificam um 
ranking. As notas servem somente para a avalia-
ção pedagógica interna das escolas. O Ministé-
rio da Educação deveria permitir às escolas ter 
acesso às notas de todos os alunos, acrescido 
de um relatório de erros e acertos das questões, 
o qual seria analisado entre os professores. Não 
há como comparar uma escola pública com 
uma privada.

O ENEM DO 
RANKING

produzir conhecimentos a partir de uma exce-
lência acadêmica. Educação não foi feita para 
subir no pódio, mas para estar ao lado, “con-
duzir pela mão” o estudante, como faziam os 
pedagogos da Grécia antiga.

Educar é uma abertura para o diferente; é 
assimilar valores, educar não é viver pelo outro, 
nem fazer pelo outro ou conquistar pelo outro; 
é ter diálogo constante, é fazer interação entre 
o educador e o educando; e educar não é agra-
dar. Educar é também dizer e se manter nele. 
Educação é questão de cidadania, solidarie-
dade e inclusão. É autonomia, responsabilida-
de e liberdade para estudantes e professores. 
Educação que cria a cultura da paz, que gera o 
bem e inclui. O Enem é caminho aberto para a 
entrada na universidade, sem os tradicionais 
vestibulares. Está no caminho certo, mas erra 
quando classifica de forma errônea e não aju-
da a melhorar a qualidade do ensino brasileiro 
para todos.

 .........................................
ESTADO DE MINAS

08/12/2013

Muitas vezes, ouvi a 
afirmação de que pais são 
clientes e, por isso, devem 
ser bem tratados. Ora, não 

estamos falando de uma 
loja de camisas, mas de 

uma escola e uma escola 
não possui clientes, possui 

pais e mães, que devem 
sempre ser tratados com 
o maior respeito, não por 
pagarem as mensalidades, 

mas por serem pais, por 
serem exemplos para os 

filhos. 

..............................
Frei Jacir de Freitas Faria

Diretor do Colégio Santo Antônio

O perfil socioeconômico influencia no ren-
dimento escolar. Quando uma rede de escolas 
seleciona de 20 a 40 de seus melhores alunos, 
cria uma unidade para disputar o Enem, ela não 
poderia ser avaliada com o mesmo critério que 
avalia uma que tem 300 alunos inscritos. Basta 
ver a lista com as 10 primeiras escolas, depois 
do reexame, como o contraste é evidente: duas 
enviaram mais de 230 alunos, quatro, menos de 
45. A contabilização dos resultados fatalmente 
será diferente. A redação não poderia ficar fora 
da média, nem valer 50% da nota, como em 
2010. Ao fazer a média entre as áreas, igualam-
se os resultados que são baseados na Teoria de 
Resposta do Item (TRI). As questões do exame 
ainda não estão seguindo as matrizes propos-
tas. A educação é algo que vai além dos critérios 
do MEC e do desserviço que ele prestou para 
a sociedade brasileira com esse ranking. O uni-
verso das escolas no Brasil é tão diversificado 
quanto os critérios que teriam que ser postos 
para avaliar o desempenho delas. A educação 
não é questão de “topo”, mas de formação hu-
mana que integra valores que levam o aluno a 

ESCOLA E A SUPERPROTEÇÃO
..............................

Virgílio Machado
Fundador e diretor do Coleguium

Ao longo de tantos anos à frente de uma es-
cola, posso dizer que já passei por todo tipo de 
experiência e creio que as famílias com o perfil 
da superproteção são as que mais me preocu-
pam. Esse perfil, hoje tão comum, muito preju-
dica a formação dos nossos filhos, que não se 
fortalecem nem se preparam para assumir os 
desafios da própria vida, que, um dia, haverão 
de assumir sozinhos. A escola é um ambiente 
importantíssimo para a aprendizagem da vida. 
É nesse espaço que crianças e adolescentes têm 
contato com a diversidade da sociedade em que 
estão inseridos. Uma escola é formada por pes-
soas, cada uma com suas individualidades, seus 
defeitos e qualidades, com seu jeito de se pen-
sar. E é na interação com essa diversidade que 
os alunos aprenderão muitas lições fundamen-
tais para a vida.

A equipe da escola atua diretamente com 
os alunos e seus familiares e é parte muito 
importante nesse elo. É claro que, ao contra-
tar um profissional, buscamos aqueles que 
demonstram afinidades com nossos valores, 
portanto, aqueles que, com mais facilidade, tra-
balharão pelo sucesso do projeto que optaram 
por abraçar. Mas, como todos nós, terão seus 
dias difíceis, também errarão na escolha das 
palavras, se perderão nas sutilezas linguísticas 
ou derraparão no tom de voz escolhido. Situ-

ações pequenas e corriqueiras podem se agi-
gantar quando, no intuito de proteger nossos 
filhos, não paramos para refletir sobre o que 
os pequenos nos trazem. Quantas vezes já vivi 

a experiência de atender pais armados até os 
dentes, que, com todas as letras, afirmam que 
os filhos não mentem nem distorcem fatos, pais 
que se esquecem da idade em que os rebentos 
se encontram, pais que não permitem que seus 
filhos fujam dos padrões que para eles ideali-
zaram, pais que não toleram que os filhos se 
sintam frustrados, que julgam que têm direito 
a tudo.

Muitas vezes, ouvi a afirmação de que pais 
são clientes e, por isso, devem ser bem trata-
dos. Ora, não estamos falando de uma loja de 
camisas, mas de uma escola e uma escola não 
possui clientes, possui pais e mães, que devem 
sempre ser tratados com o maior respeito, não 
por pagarem as mensalidades, mas por serem 
pais, por serem exemplos para os filhos. Por 
isso, não é aceitável que um pai ou uma mãe 
entre na escola e falte ao respeito com o profes-
sor ou qualquer outro membro da equipe. Por 
serem pais, devem ser exemplos de civilidade, 
de cordialidade, de respeito. As crianças estão 
aprendendo a todo momento com as atitudes 
que presenciam. Por isso, respeito, bom senso 
e equilíbrio, sempre.

 
.........................................

FONTE: 
ESTADO DE MINAS
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Como qualquer outro empreendimen-
to, a escola também exige cautela 
quando o assunto é investimento. Ex-

pandir o atendimento para uma nova etapa de 
ensino requer pesquisa de mercado e planeja-
mento, a fim de que as ações não resultem em 
fracasso. Segundo Roberto Dornas, presidente 
da Confederação Nacional dos Estabelecimentos 
de Ensino (CONFENEN),  devem ser observados 
aspectos relevantes antes da ampliação, como o 
perfil e a vocação da instituição, bem como ser 
realizada uma pesquisa em relação à demanda e 

QUANDO EXPANDIR PARA UMA 
NOVA ETAPA DE ENSINO

uma pesquisa comercial, o que costuma afas-
tar os verdadeiramente interessados. “Ensino 
não é qualquer serviço ou produto que a sim-
ples propaganda crie necessidade dele”, alerta. 
Dornas orienta que o anúncio da ampliação de 
atendimento para a nova etapa só seja feito de-
pois que tudo estiver definido. “Só depois (disso 
se deve) anunciar, para não o fazer e depois ter 
que adiar”, observa.

Siga as orientações do presidente da CONFE-
NEN antes de considerar uma possível expansão 
de sua escola. Veja mais informações a seguir.

à expectativa do público-alvo. “A escola tem que 
estar preparada para entrar no (novo) mercado, 
sob pena de insucesso que acabe por desmorali-
zar a iniciativa”, adverte.

É necessário fazer um estudo preliminar 
da demanda. Dornas ressalta que sem um con-
tingente de alunos para garantir o sucesso do 
início da nova etapa, “pode ocorrer um mer-
gulho no escuro”. De acordo com o presidente 
da CONFENEN, é necessário que a escola tenha 
competência e o cuidado de não agir como se 
essa pesquisa de demanda fosse apenas mais 

ACESSE O SITE DA CONFENEN: 
WWW.CONFENEN.COM.BR E MANTENHA-SE INFORMADO E ATUALIZADO.

NA HORA DE EXPANDIR PARA A
O QUE DEVE SER AVALIADO:
• Perfil e vocação da escola;
• Condições físicas e de pessoal para a ampliação.

ESTUDO PRELIMINAR DE DEMANDA:
Questionar:
• Para onde vão e o que buscam os alunos que concluem a etapa que a escola já oferece?
• Quais as preferências desses alunos?
• Qual a opinião que eles têm sobre a ideia de expansão da escola?

PESQUISA DE DEMANDA:
Investigar:
• haverá candidatos à nova etapa oferecida?
• qual o perfil deles?
• que nível de escola interessa a eles?
• eles têm o poder aquisitivo necessário?
• eles confiam na escola?

FATORES QUE APONTAM QUE O INVESTIMENTO É INDICADO:
• pesquisa de demanda com resultados positivos;
• viabilidade de local e adequação física;
• localização e facilidade de acesso;
• credibilidade da escola.

IDENTIFIQUE AS OPORTUNIDADES DE MERCADO:
• saturação ou não de mercado;
• represamento ou excesso de demanda;
• qualidade ou diferencial do ensino a ser oferecido;
• conceito público da escola.

PARA CONCRETIZAR A EXPANSÃO:
• planejar e preparar;
• regularizar legalmente;
• certeza de que terá condições de dar início às atividades.

 
Revista Gestão Educacional - Fevereiro/14

NOVA 
ETAPA
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A ESTRUTURA SINDICAL DAS ESCOLAS 
PARTICULARES BRASILEIRAS

João Roberto Moreira Alves (*)

O Brasil atravessa uma fase em que são bastante valorizados, 
especialmente pelo Poder Público Federal, os sindicatos 

das categorias profissionais e econômicas.
Apesar das linhas gerais que regem os sindicatos, federações e 

confederações ser da década de 40, quando foi editada a Conso-
lidação das Leis do Trabalho, muitas mudanças foram notadas ao 
longo dos anos.

Existem milhares de sindicatos em funcionamento. Para que 
gozem de direitos plenos, a legislação exige o seu registro junto 
ao Ministério do Trabalho. Não há mais o rigor do passado, mas o 
Executivo ainda possui a prerrogativa do controle sindical.

Sem esse aval, os sindicatos funcionam como associações. Po-
dem ter atividades, a exemplo de uma entidade civil, contudo, sem 
possuir os direitos (e deveres) que são previstos na CLT.

Segundo disposições próprias do texto normativo, as organiza-
ções sindicais são órgãos técnico-consultivos do Governo e devem 
prestar sua contribuição para análise dos grandes temas dos res-
pectivos setores.

No campo educacional, os primeiros sindicatos surgiram por 
volta de 1930.

Os mais antigos tiveram suas origens em associações e, mais 
tarde, foram transformados em sindicatos, recebendo a chamada 
“carta sindical” que lhes dava o “status” próprio.

Na área dos profissionais da educação, primeiro foram os 
sindicatos de professores e mais tarde os dos auxiliares de admi-
nistração escolar. Já no campo das entidades mantenedoras de 
estabelecimentos de ensino, inicialmente os dirigentes de esco-
las de educação básica criaram suas organizações, somente bem 
mais tarde foram organizados os voltados para o ensino superior.

Os sindicatos correspondem às entidades de primeiro grau. Po-
dem se agrupar em federações (que são as de segundo grau) e em 
confederações, que correspondem ao grau superior (terceiro grau).

Somente é permitida uma confederação por categoria econô-
mica ou profissional. Quando existem, não há possibilidade de fe-
derações nacionais. Essas podem ser intermunicipais, estaduais ou 
interestaduais.

Já os sindicatos podem ser municipais, intermunicipais, interes-
taduais e nacionais (esses últimos desde que inexistam outros sin-
dicatos da mesma categoria, o que hoje é muito raro).

As escolas particulares têm, em sua estrutura, uma Confedera-
ção Nacional. A CONFENEN (Confederação Nacional dos Estabeleci-
mentos de Ensino) é, portanto, o órgão máximo representativo da 
livre iniciativa, em matéria educacional.

O cenário atual da categoria econômica mostra a existência de 
seis federações e de noventa e sete sindicatos.

Esse quadro é o existente no Cadastro Nacional das Entidades 
Sindicais, mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Como já mencionado anteriormente, não é possível uma fede-
ração nacional. As existentes são interestaduais, estaduais ou in-
termunicipais.

No tocante aos sindicatos patronais, há sete que congregam 
exclusivamente mantenedoras de universidades, centros universi-
tários e faculdades.

Existem alguns que reúnem apenas cursos livres.
A maior parte tem, como abrangência, associações, fundações, 

sociedades civis, comerciais e firmas individuais que são respon-
sáveis por escolas de educação infantil, fundamental e média. Em 
regiões, onde não há sindicatos de ensino superior, as organizações 
sindicais podem ter a filiação também das mantenedoras de insti-
tuições universitárias.

Já na área dos trabalhadores vinculados à livre iniciativa, além 
da CNTEE (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabele-
cimentos de Ensino), que é a entidade máxima, existem várias fede-
rações e sindicatos, totalizando, segundo o Ministério do Trabalho 
e Emprego, 265 organizações.

Ressalte-se que existe a Confederação Nacional dos Trabalhado-
res em Educação (CNTE) que reúne tão somente pessoas que traba-
lham nas escolas públicas.

As entidade sindicais exercem um papel de grande relevância 
no Brasil e nas demais nações democráticas.

As que atuam no campo da educação  têm por missão defen-
der os interesses coletivos e estabelecer as linhas gerais para 
o setor. Devem, ainda, apresentar às autoridades públicas pro-
postas concretas a ser consideradas na formulação das políticas 
públicas.

Compete ainda às entidades sindicais celebrar convenções cole-
tivas de trabalho, com a definição de direitos e deveres recíprocos 
dos empregados e empregadores.

A profissionalização dos sindicatos já existe em muitos segmen-
tos, funcionando não apenas como um sistema de reunião de pes-
soas e organizações interessadas por aspectos pontuais, mas sim 
como balizadores de novos horizontes para as categorias.

Cabe aos seus dirigentes exercer a liderança dos grupos e bus-
car, de forma harmônica, encontrar caminhos para o desenvolvi-
mento da educação em nosso país.

É preciso que os sindicatos, federações e confederações não 
ajam como agremiações políticas. Para esse fim existem os partidos 
criados e regidos através de outros instrumentos normativos.

A tendência, a médio e longo prazos, é o fortalecimento das 
organizações sindicais, com a busca de pautas comuns e interesse 
nacional.

Empregados e empregadores necessitam ser permanentemente 
aliados.

Para isso é preciso que, independentemente de vinculações a 
centrais sindicais e vontade política de seus dirigentes, exista uma 
clara disposição de colocar o interesse coletivo acima das vontades 
ou vaidades individuais.

ACESSE O SITE DA CONFENEN: 
WWW.CONFENEN.COM.BR E MANTENHA-SE INFORMADO E ATUALIZADO.

Cabe aos seus dirigentes exercer a liderança dos grupos e 
buscar, de forma harmônica, encontrar caminhos para o 

desenvolvimento da educação em nosso país.

(*) Presidente do Instituo de Pesquisas e 
Administração da Educação
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GOVERNO “POPULISTA” E AS  
INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS

Em 01/02/2013, no primeiro discurso do presidente do Se-
nado, Renan Calheiros (PMDB-AL), ressaltou a importância 

do equilíbrio entre os poderes e saiu em defesa de um Legislativo 
mais forte.

O parlamentar criticou o excesso de medias provisórias e des-
tacou que só poderiam ser editadas em situação de urgência e re-
levância, dois conceitos banalizados nos últimos anos que atrofiam 
a atuação do Congresso Nacional, disse o parlamentar.

Todavia, este não é o único problema que o Congresso Nacional 
enfrenta. Outra questão que paralisa as atividades dessa Casa são 
as inúmeras CPI’s, que transformam o Congresso Nacional em mero 
coadjuvante no desenvolvimento de políticas públicas.

O governo deveria representar a base de uma organização, 
deveria ser compreendido como aquele que adota os princípios e 
regras descritos no texto constitucional para concretizar os funda-
mentos nele.

Ocorre que, como nas manifestações populares, movimento le-
gítimo do povo, alguns tentam nomear manifestantes, na tentativa 
de diferenciar dos vândalos, o que não nos leva a nada, pois a de-
sordem se instala e a insegurança é cada vez maior.

Esta confusão generalizada é reflexo das ações dos últimos gover-
nos instalados no Brasil. Governos populistas, formados por alguns 
guerrilheiros, ex-torturados e corruptos que buscam de toda forma o 
assistencialismo permanente,  na tentativa de se manterem perma-
nentemente no Poder. Assim, a necessidade de arrecadar se torna 
cada vez mais importante nas discussões, é necessário a todo o custo 
estabelecer superavit, mesmo que isso custe acabar com as ações 
beneficentes  no país. A beneficência desenvolvida pela Igreja, ini-
cialmente, serviu desde os primórdios como importante instrumento 
de auxílio às pessoas que possuíam alguma necessidade. Esta be-
neficência é reconhecida hoje como assistência social, prestada por 

particulares interessados no auxílio ao Estado, o que lhes garantiu na 
Constituição Federal de 1988 as imunidades tributárias.

Ocorre que o governo, aquele que deveria observar as regras e 
princípios estabelecidos na Constituição, é o primeiro a desrespei-
tar a Norma-Mãe, estabelecendo a insegurança jurídica e o caos 
junto às instituições beneficentes, uma vez que insiste em chamar a 
imunidade de isenção, com o fim único de tornar essas instituições 
reféns do Estado.

Recentemente tivemos a publicação da Lei nº 12.868, de 
15/10/2013, que alterou significativamente a Lei Ordinária nº 
12.101 de 27/11/2009, sobre a certificação das entidades bene-
ficentes de assistência social, essa última atacada pela ADI 4480, 
ajuizada pela CONFENEN.

Não obstante a discussão se uma lei ordinária serve à regulação 
das imunidades tributárias, o governo federal agora veio através 
de Medida Provisória (620/2013), transformada na Lei 12.868/13, 
alterar a Lei 12.101/09.

Tal prática se assemelha a um governo de guerrilha, que tudo 
pode em nome de um objetivo, que não o social, provocando a 
desordem. Assim, na última reunião do Conselho de Represen-
tantes da CONFENEN, após discussão sobre o assunto, votou-se 
pelo ingresso de nova Ação de Inconstitucionalidade contra a Lei 
12.868/13 e o aditamento da ação anterior, face às inconstitucio-
nalidades material e formal.

Por fim, esperamos que o STF, entulhado de processos, alguns 
que visam ao julgamento de corruptos, venha a julgar a questão 
com imparcialidade, fazendo que o governo pare de pilhar o patri-
mônio e sirva ao social de forma desinteressada.

.............................
Ricardo Furtado

Consultor Jurídico-educacional e Tributário

POR QUE DIZER NÃO A NOSSOS FILHOS

O medo de dizer não aos filhos, aos irmãos, aos amigos, nos 
dias hedonistas atuais, onde a regra é mostrar-se sempre 

“bem” e demonstrar  ao  respeitável  público  do  facebook que se está 
sempre no gozo dos prazeres da vida, tem contribuído para a detur-
pação dos valores, para a não aceitação de limites, para o desrespeito 
dos direitos dos próximos e para a desorganização do tecido social. 
Hedonismo, aqui usado, não no sentido filosófico-epicurista, da bus-
ca necessária e genuína do prazer como recompensa de um esforço, 
mas no sentido do prazer pelo prazer, do demonstrar-se sempre feliz, 
independente das circunstâncias. 

Meu ilustre colega psiquiatra, José Sebastião, certa feita disse-me: 
“O caráter molda-se no não. Ele dá a dimensão dos direitos e deveres.” 
Na verdade, a compreensão do “não” constitui a primeira introjeção 
do conceito de lei, da noção do espaço pessoal - inviolável sem a per-
missão do outro e dos nossos deveres com relação aos direitos da co-
letividade. 

Se à criança não é ensinado o valor do não, teremos, com mui-
ta probabilidade, adolescentes e adultos com desvios de condutas e, 
como consequência, a violência que hoje é, no Brasil, a maior causa 
de mortes entre jovens. Homicídios, acidentes de trânsito, suicídios, 
principalmente entre homens jovens em idade produtiva, são respon-
sáveis por quase 10% do total de mortes anualmente no país: muito 
mais que numa guerra.

A violência é gerada por conflitos em que uma ou mais partes não 
cedem: não foram educados para aceitar as frustrações e os impedi-
mentos. Não contemporizam, não compreendem e nem aceitam prin-
cípios, o que leva a comportamentos sugestivos de psicopatologias 
das mais variadas magnitudes.

José Carlos Lassi Caldeira  -  Médico

Na adolescência, com o inevitável contato com o mundo fora de 
casa e com o complexo de super-homem, surgem pesadamente as 
consequências da ausência das negativas e, em muitos casos, o uso 
de drogas lícitas e ilícitas na tentativa de aplacar as dores e os de-
sequilíbrios afetivo-emocionais. não apenas o álcool, a maconha, a 
cocaína e o crack, mas também o uso indiscriminado e cada vez mais 
irrestrito de antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos etc.

A consequência do uso abusivo dos entorpecentes é o advento 
frequente de condutas antissociais, as agressões às famílias, os com-
portamentos esquizoides. Os extremos dessas condutas perversas 
são o que mais se vê na maior parte do tempo dos nossos telefornais, 
na forma de matricídios, homicídios, latrocínios e agressões de toda 
ordem (isso tem viciado muito a audiência, aproximando-a ou do pâ-
nico ou da indiferença ou do sadismo).

As outras drogas citadas, vendidas geralmente com prescrição 
médica, vêm sendo usadas em uma escala impressionante, mesmo 
em depressões reativas, como nas perdas, para desfavorecer a triste-
za, o pesar, a tolerância. O hedonismo não permite mais a dor, o luto, 
o arrependimento. Como contraponto, provoca o riso sem a graça, o 
achar-se iluminado quando tudo está escuro

Vivemos uma época de trevas onde impera o sim. E caminhamos 
celeremente para uma época em que teremos muitas saudades de 
um não bem dito: ene-a-o-til. Dever-se-ia buscar entre tese e antítese 
uma hipótese que permitisse o sim e o não viverem em harmonia, 
principalmente na educação das novas gerações.

.............................
ESTADO DE MINAS

23/03/14
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EMPENHO EM BAIXA
ENEM: Alunos de escolas estaduais obtiveram médias menores que as auferidas

 pelos das federais e municipais

A lunos de escola da rede estadual do país tiveram médias em 
todas as cinco áreas de conhecimento cobradas no Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) 2012 se comparadas aos das par-
ticulares, federais e municipais. Elas são maioria: foram 5.906 ins-
tituições públicas estaduais com alunos avaliados; 5.099 privadas, 
137 federais e 97 da rede municipal. Os alunos do ensino médio das 
escolas estaduais tiraram, na média, 480, 71 em linguagens e códi-
gos; 491, 18 em matemática; 506,94 em ciências humanas; 457,94 
em ciências humanas; 457,94 em ciências da natureza; e 491,41 em 
redação. Os 13.649 alunos da rede federal ficaram na frente dos 
alunos da rede privada na média das notas: 545,8 em linguagens e 
códigos; 625,24 em matemática; 590 em ciências humanas; 547,76 
em ciências da natureza; e 613,07 em redação.

Os dados foram divulgados ontem pelo ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante. O desempenho na prova de redação tanto da 
rede pública quanto da rede privada caiu em relação ao Enem 2011. 
No ano passado, a média nas particulares foi 602,16 e em 2011 foi 
612. Já na rede pública, a nota em 2011 foi 512 e em 2012 495,54. 
Cada escola, na noite de ontem, já podia consultar no site do Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) a nota conforme a área de conhecimento. O Ministério da 
Educação (MEC) promete divulgar hoje a média geral e o ranking 
dos melhores no Enem 2012.

O MEC divulgou as médias de 11.239 escolas. Em todas elas, 
pelo menos a metade dos alunos matriculados no terceiro ano do 

ensino médio fizeram a prova e têm, no mínimo, 10 estudantes por 
escola. No total, 25.744 escolas do país tiveram alunos inscritos 
no Enem, 72% públicas e o restante privadas. A partir deste ano, 
segundo o ministro, as escolas poderão consultar as notas de cada 
aluno. “A ideia é que a escola analise o seu desempenho na distri-
buição dos seus participantes por área de conhecimento e reda-
ção”, afirmou.

Para comparar esse desempenho, o MEC fez a média dos 
21’5,530 primeiros alunos que tiveram as melhores notas das esco-
las públicas (estadual, municipal e federal). O número é o mesmo 
de alunos da rede privada que fizeram a prova. O resultado foi que, 
nas notas de redação, ciências da natureza e códigos e linguagens, 
os melhores da rede pública tiveram notas maiores. Nas outras 
duas áreas – matemática e ciências humanas – os estudantes dos 
colégios privados saíram na frente.

BOLSA. O ministro Aloizio Mercadante lançou também ontem 
o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. Entre as 
medidas está uma bolsa de R$ 200,00, a partir de 2014, para que 
os professores da rede pública façam formação continuada, com 
tempo de pelo menos três horas semanais. O custo será de R$ 1 
bilhão no orçamento da educação, segundo Mercadante. “Quando 
olhamos as notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Bá-
sica (Ideb), verificamos que nos anos iniciais as notas estão acima 
da meta, mas no ensino médio não conseguimos superar”, afirmou 
(Com agências).

FILIADOS À

À CONFENEN – criada em 1944 – se filiam, como federações: 
FENEN/AL, FENEN/SE, FENEN/ Baixada Fluminense, FENEN/MG, FEMESP/SP e, em criação, 

FIEMES – Federação de Entidades Mantenedoras de Ensino Superior.
Além das Federações,  se filiam os sindicatos  SINEPE/RO, SINEPE/AP, SINEPE/BA,  SINEPE/MA, 

SINEPE/CE, SINEPE/PI, SINPE/PE, SEMES/RJ, SEPE/GO, SINEPE-NE/MG, SINEPE/MG, SINEPE/MG, 
SINEPE/PA, SINEPE-CG/PB, SINEPE/PE, SINEPE/SC, SEMESP/SP e SINEPE/PR.

Independentemente de filiação, por força do disposto na Constituição da República e na 
CLT, a CONFENEN é a entidade máxima e única, que representa todas as escolas particulares 

brasileiras. Fora disso, é enganação e falsidade ideológica.

Área de conhecimento Média Federal Média Estadual Média Municipal Média Privada

Linguagens e Códigos 545,08 480,71 513,23 544,22

Matemática 625,24 491,18 546,73 615,07

Ciências Humanas 590 506,94 539,47 583,94

Ciências da Natureza 547,76 457,94 487,79 541,28

Redação 613,07 491,41 533,48 602,16

EM – 26/11/2013

MÉDIA POR REDE DE ENSINO

C O N F E N E N

.............................
Patrícia Giudice
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FANTASIADOS DE CORDEIRO

O debate político brasileiro está sendo perigosamente ra-
dicalizado. O movimento ainda não tem um fim definido, 

mas a sua simples existência é sintoma doloroso de que algo vai 
mal e exige atenção. Ora, é sabido e ressabido que a democracia 
necessita da livre troca de ideias para o pacífico abrir de suas flo-
res; quando o diálogo cede, o terreno democrático perde irrigação, 
comprometendo a saúde e o sabor de seus frutos. Nesse contexto, 
para bem atingir suas altas finalidades públicas, a Constituição Fe-
deral de 1988 consagrou a liberdade de manifestação do pensa-
mento como pedra angular do desenvolvimento político brasileiro. 
E pensamento, como obra sublime da razão, não é ofensa, insulto 
ou qualquer tipo de violência verbal.

Ocorre que alguns grupos minoritários acham que têm o mono-
pólio da verdade e, quando democraticamente confrontados, em 
vez do rebate argumentativo, preferem atacar a pessoa que fala e, 
ato contínuo, tachá-la disto ou daquilo. Por exemplo, quem defen-
de o heterossexualismo é homofóbico; quem critica cotas é racista; 
quem defende a Igreja é fanático; quem defende o casamento e 
a família é conservador; quem critica ciclovias em vais expressas 
é um filhote da indústria automobilística; quem defende a polícia 
e critica bandido é torturador. A lista é longa e por aí vai. Mas o 
que é isso? Até onde a intolerância vestida de boas intenções quer 
chegar? Na verdade, os novos radicais vivem em fantasias de cor-

deiro, mas quando acuados por argumentos de razão, reagem como 
lobos raivosos. Convenhamos, está chegada a hora de elevarmos o 
debate político no Brasil. Democracia, em vez de discursos de ódio, 
precisa de palavras de compreensão. O fato de alguém divergir re-
vela apenas o natural e necessário pluralismo da vida em sociedade 
e, não, um inimigo a ser banido ou humilhado. Infelizmente, muitos 
daqueles que, para consumo externo se dizem abertos, simples-
mente não toleram conviver com ideais contrapostas, fechando-se 
para a reflexão crítica.

Gostando de mulher ou de homem, sendo negro ou branco, an-
dando de carro ou de bicicleta, casado ou solteiro, somos simples-
mente seres humanos que, no atual momento histórico, estamos a 
passar por esta vida e, por assim ser, temos que buscar contribuir 
para o aperfeiçoamento da humanidade. Politicamente, como cida-
dãos, precisamos investir na via da compreensão mútua, do diálogo 
permanente e na ativa participação democrática. A intolerância e o 
radicalismo, ao contrário de poder, revelam fraquezas. Logo, a for-
taleza da democracia está no respeito ao outro, na universalidade 
do pensamento e na garantia da liberdade individaul. A questão 
é que ser livre é um profundo problema para governos tacanhos. 
Falando nisso, estão a escutar os ecos do autoritarismo?

(ESTADO DE MINAS – Março/14)

ATRAVESSANDO O RIO RUBICÃO

“Atravessar o Rubicão” é uma interessante metáfora para indi-
car quando alguém comete desobediência, transgressão, ultra-

passa limites, quer seja da ética ou da moralidade. Ela surgiu ainda na 
Roma Antiga, quando César, com seu exército, descumprindo ordem 
do Senado Romano, atravessou o Rio Rubicão, que separava a Itália 
da Gália Cisalpina e era o limite imposto para não deixar Roma de-
protegida. No Brasil, estamos vivendo a falta de limites para a maio-
ria das nossas relações, sejam pessoais, corporativas, religiosas, com 
o Estado e, sobretudo, dele conosco. O crescimento econômico do 
país, que levou o Brasil a ocupar a 7ª posição no ranking mundial, não 
acompanhou os princípios transcendentes que formam uma socieda-
de civilizada. Ao contrário, andou na contramão, com tantos desman-
dos dos políticos, criminalidade generalizada e abandono  de valores 
humanos que até há pouco tempo eram praticados como padrão na 
educação em nossas famílias.

Quem nasceu e foi educado no interior de Minas Gerais, até a 
década de 1970, sabe bem como as coisas mudaram tanto. Muitas 
saíram do controle, a mais grave, a nossa segurança. O antropólo-
go britânico Desmond Morris, no seu famoso livro A Fauna Huma-
na, atribui o surgimento da violência entre as pessoas, quando as 
comunidades, nos primórdios pequenas e nômades, à medida que 
foram crescendo, gradativamente, também as pessoas foram per-
dendo a convivência e o forte elo de afeto que as unia. Daí, instintos 
primitivos de agredir estranhos surgiram e estão se manifestando, 
mesmo hoje. Com muita força. A perda de nossos valores, especial-
mente, de nós mineiros, que primávamos pela cortesia e educação 
elevadas, está alarmante. Parece que a sociedade está conformada, 

.............................
Gilson E. Fonseca

Sócio e diretor da Soluções em Engenharia Geotécnica Ltda (Soegeo)

quieta demais, fechando olhos e ouvidos para o que está aconte-
cendo. Não há cobrança firme do Executivo e Legislativo. As escolas, 
sobretudo fundamentais, não alteram seus currículos, resgatando 
disciplinas que tanto deram certo em um passado tão recente. Mo-
ral e Cívica e religião não deveriam continuar? Se o Estado é laico e 
tem algum impedimento para  introduzir  religião, por que não criar 
disciplinas humanísticas? Já contei neste espaço que, no colégio de 
um neto meu, uma menina de 10 anos,  propôs a um coleguinha 
dar-lhe R$ 10,  para que ele agredisse outra menina, desafeta dela. 
O menino, também de 10 anos, aceitou a proposta e surrou a meni-
na. Pais foram chamados, mas nenhum dos dois tomou nem sequer 
uma suspensão. Por que não mudar se tudo começa na educação e 
na infância?

Parece óbvio também que a maior dificuldade está na falta de 
bons exemplos de cima para baixo e o governo se mostra omisso. 
Como disse Leonardo da Vinci, “quem não combate o mal, ordena que 
ele aconteça”. A mídia não se cansa de divulgar religiosos e professo-
res pedófilos ou transgressores de regras básicas de relacionamento 
humano. Justamente quem deveria ensinar e formar os cidadãos. Por 
tudo que se vê, penso que é licito imaginar o futuro do Brasil com 
reservadas incertezas. Movimentos recentes, como rolezinhos, black 
blocs, arrastões, festas raves, assaltos e corrupção generalizados não 
podem nos deixar otimistas: muita gente está atravessando o Rubi-
cão.

.............................
ESTADO DE MINAS

05/03/2014

.............................
Sebastião Ventura Pereira da Paixão Júnior

Advogado, especialista do Instituto Millenium

Com muita força. A perda de nossos valores, especialmente, de nós mineiros, 
que primávamos pela cortesia e educação elevadas, está alarmante.
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A CRISE TEM NOME: DEMOCRATITE
Não adianta fingir indiferença diante do que está acontecendo. 

Estamos todos metidos nisso. Você pode não morar no Rio de 
Janeiro, mas mora no Brasil. E, se me permitam, acho que tenho um 
diagnóstico para essa crise: estamos sofrendo de democratite, doen-
ça que ataca as pessoas que têm uma noção errada de democracia.

Isso se manifesta de várias maneiras. O governo, porque é popu-
lista e conta com alguns guerrilheiros e ex-torturados na sua chefia, 
tem medo de ser chamado de repressor. O Exército está acuado e re-
colhido, desgastado pela última ditadura. E a polícia, apesar de mui-
tos avanços no Rio, é sempre vista sob suspeita. Com isso, abriu-se a 
porteira. Entramos no terreno da permissividade, que começa no Big 
Brother, passa pelas novelas e chega às ruas.

Essa permissividade, esse viver num lugar que não tem lei nem rei 
leva a alguns mal-entendidos. O primeiro é ignorar que todo sistema 
tem lei e tem rei. A natureza não é o caos, que o digam os cientistas. A 
cultura é a implantação de leis e normas para propiciar a convivência 
e a produtividade.

Estou quase dizendo uma coisa que parece antiga, mas é moder-
-níssima e essencial à vida comunitária: a relação entre ética e esté-
tica. O que ocorre nas ruas está acontecendo com as artes. Qualquer 
um pode se intitular artista e expor suas tolices. Ah, essa mania de ser 
contemporâneo! Há nisso um equívoco diabólico: lamento informar 
que nem todo mundo é artista. A maioria gostaria  de sê-lo. Assim 
como há gênios, numa escala decrescente de valores há artistas me-
díocres e os não artistas. 

O que faz a ideologia atual? O que nos dizem as bienais e galerias 
de arte? Dizem que todos são artistas, uma mentira que só interessa 
aos carreiristas. 

Mas a ideologia atual vai da estética à ética e causa danos ainda 
maiores.

Sabemos que todo mundo tem direito a opinar, dizer o que pensa, 
botar sua palavra no Facebook, no blog. Claro que têm esse direito, 
até a Constituição garante esse privilégio. Os jornais ampliaram a par-
te de opinião. Complicou-se a definição do que é opinião pública e 
opinião publicada. Mas acontece que as opiniões não se equivalem, 
não têm o mesmo peso e valor. A opinião de um cientista ou médico 
não pode ser comparada à de um leigo, à de alguém que nunca estu-
dou fenômenos ou células.

O Brasil está levando a permissividade ao extremo. Temos uma 
palavra para isso: bagunça. Os estrangeiros veem isso claramente. 
Outro dia, uma revista publicou charges de uma francesa sobre como 
ela vê o nosso cotidiano. Um horror! Sem saber, ela estava dizendo 
algo que eu disse em Que país é este? Uma coisa é um país, outra um 
ajuntamento.

Se manifestantes com boas intenções são incompetentes para se-
gurar os vândalos que se infiltram nas manifestações, seria bom que 
pensassem em nova tática. Atualmente, na confusão generalizada, 
parece que os manifestantes estão gritando como naquela música: 
“chama o ladrão!”.

Ora, os bandidos estão a postos, rindo de nossa ingenuidade. 
Atendendo a esse chamado, eles botam máscaras, vão para as ruas e, 
em vez de coadjuvantes, passam a atores principais.

P.S.: Democratite é a democracia pervertida. É achar que cada um 
faz a sua lei.

ESTADO DE MINAS - 16/02/2014

CHEGA DE CINISMO

Recentemente, depois de uma conversa com estudantes, em 
São Paulo, fui abordado por um universitário. Leitor voraz, in-

teligente e apaixonado, seus olhos emitiam um sinal de desalento. 
“Deixei de ler jornais”, disse de supetão. “Não adianta o trabalho da 
imprensa”, prosseguiu meu jovem interlocutor. “A impunidade ven-
ceu”. Referia-se à vitória dos mensaleiros no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF). Confesso, caro leitor, que meu otimismo natural estreme-
ceu. Não se tratava do comentário de alguém situado no lusco-fusco 
da existência. Não. Era o diagnóstico de quem está nascendo para 
a vida. Por uns momentos, talvez excessivamente longos, uma pesa-
da cortina toldou o meu espírito. Acabei reagindo, pois acredito na 
imensa capacidade humana de reconstruir a ordem social.

Estou convencido de que os países construídos sobre os valores 
da verdade e da liberdade têm demonstrado maior capacidade de su-
peração. E o Brasil, não obstante os reiterados esforços de implosão 
da verdade (a mentira e o cinismo tomaram conta da vida pública) e 
de destruição da liberdade (a desmoralização programada das insti-
tuições democráticas e transformação das imensas massas de excluí-
dos em instrumentos do marketing populista), ainda conserva impor-
tantes reservas éticas.

A simples leitura dos jornais oferece um quadro assustador do 
cinismo que se instalou na entranha do poder. Os criminosos, confia-
dos nos precedentes da impunidade, já não se preocupam em apagar 
as suas impressões digitais. Tudo é feito às escâncaras, num proces-
so programado de corrosão da democracia. Valores e princípios são 
mandados para o espaço. O que importa é não soltar o poder. Os 
lulo-petistas sempre menosprezaram os prejuízos eleitorais decorren-
tes do mensalão. Eles afirmam que, mesmo depois da descoberta do 
esquema, Lula conquistou duas vezes a Presidência da República e 
elegeu Dilma Rousseff sua sucessora. O mesmo discurso foi entoado 
pelos advogados dos mensaleiros. Dilma, aparentemente, é mais re-
catada. Mas as ações concretas da presidente da República mostram 
que sua visão ética da vida pública é a mesma de Lula: vale tudo!

.............................
Carlos Alberto Di Franco

Doutor em comunicação pela Universidade de Navarra (Espanha)

Mas não é somente a impunidade que conspira contra os valores 
democráticos. Um dos últimos capítulos da novela de desestabiliza-
ção da instituições foi o espetáculo de vandalismo patrocinado pelo 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que transfor-
mou a Praça dos Três Poderes, em Brasília, num campo de batalha. 
Tudo começou com uma passeata de protesto contra o governo e a 
prisão dos mensaleiros. Mas não demorou para o MST mostrar sua 
verdadeira cara: 15 mil militantes marcharam até a sede dos STF, ten-
taram invadir o Palácio de Planalto e atacaram policiais militares, num 
confronto que resultou em 42 feridos, entre PMs e manifestantes.

A reação do governo indica o apreço das autoridades pelas insti-
tuições democráticas: os militantes foram recebidos pela presidente 
da República, como se nada tivesse acontecido. Mas a coisa foi mais 
longe: Gilberto Carvalho, braço de Lula no ministério de Dilma, afir-
mou que o governo continuará financiando o MST. Resumo da ópera: 
recurso público, o seu dinheiro, amigo leitor, deve ser usado para fi-
nanciar entidades que caminham na contramão dos valores democrá-
ticos. A ação do MST não foi uma explosão irresponsável de vandalis-
mo. Foi uma estratégia de desmoralização da democracia.  E que fez 
a presidente da República? Acariciou os baderneiros e abriu o caixa 
para financiar a bagunça.

O que espanta, caro leitor, é a covardia e ausência de propostas 
de amplos setores da oposição. Como cães sem raça, ladram, mas 
não mordem. Transmitem a sensação de que há muito rabo preso 
nos bastidores da Ilha da Fantasia. A sociedade está cansada de tanta 
inconsciência, de tanto jogo do faz de conta, de tanto cinismo. Quer 
mudança. Mas as eleições estão aí. É preciso votar bem. Renovar, pro-
fundamente, o cenário nacional. Não devemos votar em candidatos 
sob suspeição, em políticos indiciados, em oportunistas ou covardes. 
Verdade, liberdade e cidadania podem fazer do Brasil um grande país. 
Só depende de cada um de nós.

.............................
ESTADO DE MINAS – 17/03/2014 

Affonso Romano de Sant’Anna
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de que se altere o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, no sentido de dar deveres e 
responsabilidades aos alunos na relação 
com os professores.

Atuamos, entre outros, nos PLs: 
3051/2011 – concessão de 5% das matrí-
culas para carentes; 496/2011 – portal de 
raio X; 5223/2013 – piso para professores; 
1648/2011 – divulgação em Diário Oficial 
das anuidades escolares; 3179/2012 – 
educação domiciliar; 696/2011 – obriga-
toriedade do ENEM para todos os alunos 
concluintes do ensino médio; 71/2011 
– professores lecionando em dois turnos 
no mesmo estabelecimento de ensino; 
6070/2013 – possibilidade de parcelar as 
férias para professores e administradores 
escolares; 6071/ 2013 – jornada de traba-
lho 12x36 horas; 284/2012 – residência 
pedagógica; 6178/2013 criação de grê-
mios estudantis e transferência de alunos; 
7650/2006 – jornada integral no ensino 
fundamental; 518/2009 – transforma o 
MEC em Ministério da Educação de Base, 
cuidando apenas da educação básica e do 
ENEM, sendo o ensino superior responsa-
bilidade do Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação. 

Muitos foram os debates sobre a 
questão da inclusão social do deficiente 
no ensino regular. A escola privada regu-
lar, em geral, não tem como atender essa 
demanda, nem com pessoal especializado, 
nem com recursos. A CONFENEN apoia as 
iniciativas de inserção social e defende a 
criação e manutenção de centros especia-
lizados no atendimento daqueles que pos-
suem necessidades especiais.

Houve também a discussão quanto ao 
material didático. Projeto inicial tentou 
incluir na anuidade o material de uso indi-
vidual. Porém, no correr do projeto, houve 
alteração de bom senso e, como resultado 
de lei, tivemos incluído nas anuidades o 
material de uso coletivo. 

nar, fiscalizar, avaliar e, se for o caso, inter-
vir e punir a escola privada. Além disso, quer 
certificar as filantrópicas, aqui estendendo 
a sua atuação também à escola básica. Ora, 
o PL está eivado de inconstitucionalidades. 
A CONFENEN vem atuando nas Comissões 
que tratam do tema, apresentando emen-
das e participando de audiências públicas, 
além de divulgar amplamente em seus ca-
nais de comunicação os vícios que o projeto 
contém.

O PL 4731/2011 trata do número máxi-
mo de alunos em sala de aula. Oriundo do 
Senado, onde foi aprovado, está na Comis-
são de Educação da Câmara. A CONFENEN 
apresentou emenda no Senado, estendendo 
o conceito de que se deve levar em conside-
ração o espaço para os alunos, antes de de-
finir o número máximo de alunos em sala de 
aula.  Os Conselhos de Educação têm se pro-
nunciado no sentido de admitir 1,5 metro e 
meio quadrado. para a educação infantil e 
um a partir do ensino fundamental, como 
espaço suficiente para o bom aprendizado 
do aluno.Os PLs 1113/2007 e 2521/2011 
obrigam a escola particular a mostrar os 
seus demonstrativos financeiros. O último 
está mais avançado, pois é oriundo do Sena-
do, onde foi aprovado. Tratava naquela casa 
da inadimplência do aluno, uma vez que 
exigia a quitação das mensalidades atrasa-
das, como forma para realizar a transferên-
cia. No entanto, na Câmara, teve outros PLs 
apensados e o substitutivo da relatora trou-
xe a questão da divulgação da planilha de 
custos nos contratos.

Com relação à violência em sala de aula, o 
ano trouxe muitas discussões em vários pro-
jetos que tramitam no Congresso. Ao todo, 
foram seis os PLs que sofreram movimenta-
ção na Câmara e um no Senado. A CONFENEN 
apresentou proposta que foi transformada 
em projeto de lei sob o número 3153/2013. 
Participamos também de audiência pública e 
nos parece que existem boas possibilidades 

O ano de 2013, como outros an-
teriores, foi marcado por fortes 

discussões entre o Governo e a iniciativa 
privada, no que diz respeito à liberdade 
de ensinar. Não é de hoje que nos defron-
tamos com legislação que busca extinguir 
esse direito constitucional. Quando foi 
criada a Conferência Nacional da Educa-
ção - CONAE, que tinha como principal 
propósito discutir com a sociedade o novo 
Plano Nacional da Educação - PNE, a CON-
FENEN participou ativamente, no sentido 
de não permitir a cogestão, ou gestão de-
mocrática na escola particular. Foi uma 
árdua discussão.

Foi criada uma comissão especial 
para reformular o ensino médio. De fato 
há essa necessidade. O jovem está apá-
tico e o professor desestimulado. Exis-
tem matérias demais. Sabe-se de tudo 
um pouco, mas sem profundidade em 
nada. O resultado é o péssimo rendimen-
to do jovem, que fica despreparado para 
o mercado de trabalho. A CONFENEN 
participou ativamente dessa comissão e 
apresentou em audiência pública a sua 
proposta de melhoria para o ensino mé-
dio. Como resultado, o Deputado Relator 
adotou no seu parecer final muitas des-
sas contribuições.

A CONFENEN participou de audiências 
públicas também na criação do PRONATEC 
e da Emenda Constitucional que prevê 
bolsas de estudo e crédito educativo aos 
estudantes carentes em instituições pri-
vadas. As propostas receberam o nosso 
apoio.

Outros tantos projetos de lei – PLs 
preocupam e ameaçam a democracia.

O PL 4372/2012 cria o Instituto Na-
cional de Supervisão e Avaliação do En-
sino Superior – INSAES. Como sabemos, 
75% das matrículas neste nível de ensino 
pertencem à iniciativa privada. O INSAES, 
pretensioso, busca: legislar, supervisio-
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João Luiz Cesarino da Rosa
Diretor da CONFENEN

Com relação à violência em sala de aula, o ano trouxe 
muitas discussões em vários projetos que tramitam no 

Congresso. Ao todo, foram seis os PLs que sofreram 
movimentação na Câmara e um no Senado.


