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ESCOLA PARTICULAR, NÃO SE DESCUIDE DELA.

LIBERDADE DE ENSINAR E DE APRENDER, ALÉM DE GARANTIDA NA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, CONSTITUÍ PILAR BÁSICO DA DEMOCRACIA. É A LIBERDADE DE ENSINAR QUE 

JUSTIFICA A EXISTÊNCIA DO ENSINO PRIVADO E SUA DIVERSIDADE.

Está terminando uma legislatura – período 
de quatro anos, após o qual há renovação 
no Congresso Nacional. Em 2015, começa 

outra legislatura, com os congressistas que forem 
eleitos.

A atual foi pródiga em projetos importantíssi-
mos, alguns oriundos do Governo, sobre educação 
e ensino.

A CONFENEN – Confederação Nacional dos Es-
tabelecimentos de Ensino é a entidade máxima e 
única, em nível nacional, de representação da ca-
tegoria, no caso, escolas particulares, em todos os 
seus graus. Abaixo dela, ficam as federações e sindi-
catos, que têm representatividade regional. Além da 
representação da categoria nacionalmente lhe ser 
prerrogativa exclusiva, ela é vedada a qualquer outra 
entidade, ou seja, só a confederação tem competên-
cia legal e constitucional para fazê-la.

Dessa forma, natural que tenha seu foco no 
Congresso Nacional, palco de criação e transfor-
mação de lei no cenário legislativo. Assim, a CON-
FENEN encaminha propostas de projetos de lei e 
emendas, além de participar de audiências públicas 
e realizar uma interlocução entre a escola privada e 
parlamentares, visando ao aprimoramento de leis 
para a melhoria da qualidade de ensino. No entan-
to, não só ensino, mas também de natureza traba-
lhista e fiscal.

Nesses últimos anos podemos destacar a par-
ticipação da CONFENEN no Congresso Nacional nas 
seguintes propostas, entre outras: 

PNE – Plano Nacional da Educação – PL 
8035/2010, agora transformado na Lei 13.005/2014; 
INSAES – Instituto Nacional de Supervisão e Ava-
liação do Ensino Superior – PL 4372/2012; PL 
4731/2012 – define o número de alunos em sala de 

EM 2015, QUEM?
Atual e Próxima Legislatura

7650/2006 – define a jornada integral para o ensino 
fundamental; PL 267/2011 – altera o ECA (Estatuto 
da Criança e do Adolescente) para que crianças e 
adolescentes observem os códigos de ética e con-
duta na instituição de ensino; PDS 593/2010 – dis-
ciplina o ponto eletrônico; PL 3153/2012 – define 
normas claras para o relacionamento e convivência 
harmoniosa da comunidade escolar; PLS 217/2009 – 
limita em 2% o valor da multa para o cancelamento 
de matrícula; PL 6070/2013 – possibilita as férias co-
letivas em até três períodos.

Audiências Públicas: INSAES, Violência em Sala 
de Aula, Obesidade, PRONATEC, Concessão de Bol-
sas e Crédito Educativo e Reformulação do Ensino 
Médio.

O trabalho no Congresso é o primeiro, enquanto 
o projeto não é lei; no Judiciário, o último, tratando 
das ilegalidades e inconstitucionalidades que houver 
na legislação.

Vários senadores e deputados federais, interes-
sados realmente na importante causa da educação, 
estiveram na sede da CONFENEN ou franquearam 
seus gabinetes para nos receber, prestando relevan-
tes serviços à escola particular e conosco debatendo 
os problemas e soluções. Entre eles, podemos citar: 
Senadores Álvaro Dias e Randolfe Rodrigues; Depu-
tados Esperidião Amin, Lelo Coimbra, Pedro Chaves, 
Izalci Lucas, Cida Borguetti, Andreia Zito, Nélson 
Marcheson Júnior, Mendonça Prado, Wílson Filho, 
Aline Correa, Gastão Vieira, André Moura, Dr. Ubiali, 
Jorginho Mello e Júlio Lopes. Não foram poucos os 
projetos, emendas e manifestações que apresenta-
ram.

A CONFENEN agradece a todos; espera contar 
com eles (nós os teremos?) e muitos outros na pró-
xima Legislatura.

A CONFENEN é a 
entidade máxima 
e única, em nível 

nacional, de 
representação da 

categoria, no caso, 
escolas particulares, 

em todos os seus 
graus. Abaixo dela, 
ficam as federações 

e sindicatos, que têm 
representatividade 

regional.

aula; PL 71/2011 – autoriza os professores a lecionar 
por mais de um turno no mesmo estabelecimento de 
ensino; PL 2521/2011 – obriga a quitação do débito 
quando da transferência do aluno; PL 1113/2007 – 
obriga a escola a divulgar a sua planilha de custos 
no ato da matrícula; PL 284/2011 – trata da residên-
cia pedagógica para professores da escola básica; PL 

QUEM?

Deputado Federal

QUEM?

Senador
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PERMISSIVIDADE 
NA ESCOLA

FALA DO PRESIDENTE
Prof. Roberto Dornas

Imaginemos uma escola em que os 
alunos batam uns nos outros, nos fun-
cionários e professores; se agridam; 

roubem; usem linguagem baixa; usem e trafi-
quem droga; deem trotes violentos e coisas 
assim.

Parece que é a pretensão de alguns re-
presentantes do Ministério Público, de conse-
lheiros de educação, de setores da imprensa 
e de todos os que, em nome de inclusão so-
cial, do Estatuto da Criança e Adolescente e 
acesso à educação, pretendem a permissivi-
dade na escola.

Acesso à educação é direito assegurado a 
todos de poder fre-quentar uma escola e não 
de fazer dela e nela o que quiserem. Educar 
implica dizer não, impor limites, coibir indisci-
plina e práticas contrárias aos costumes, mo-
ral e leis. A escola tem uma autoridade peda-
gógica a ser exercida para formar bons 
hábitos e condutas não prejudiciais à coletivi-
dade. Não há educação, psicologia e pedago-
gia que consigam educar apenas pelo con-
vencimento, sem sanções que coíbam a 
infração, as quais têm caráter pedagógico. Se 
assim não fosse, para que Justiça,  julgamen-
to, condenação e cadeia? Ou será  que vale o 

império do desrespeito, da violência, da con-
duta antissocial?

Ainda agora, segundo a imprensa, o Con-
selho Estadual de Educação do Rio Grande do 
Sul, provocado pelo Ministério Público, discu-
te uma resolução para impedir as escolas de 
advertir, suspender de aulas ou expedir a 
transferência de alunos que desrespeitam 
normas disciplinares internas e os bons e ne-
cessários hábitos de convivência coletiva (se-
guindo na mesma trilha, o juiz de futebol não 
deve apitar faltas, coibir o antijogo, dar cartão 
amarelo ou vermelho). Deve valer a lei da sel-
va? Crianças e adolescentes devem ser cria-
dos para estabelecer o reinado delas?

Se verdadeira a notícia, que Brasil quere-
mos criar? Uma população de “black bloc”? E 
o bom senso, onde fica?

Educar é deixar o educando fazer o que 
bem entender? Onde fi-cam o interesse cole-
tivo e o direito à incolumidade de todos os 
integrantes da comunidade escolar?

Qualquer instituição, para sua defesa e 
dos que nela habitam tem suas normas inter-
nas corporis. Já  basta ser “de menor” para 
matar, roubar, estuprar e outras práticas im-
punemente.
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LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA

I - STF Julga Imunidade de  Entidades Beneficentes

Os Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) começaram a julgar 
a constitucionalidade de artigos de uma lei que estabeleciam condições 
para entidades beneficentes obterem isenção de PIS. Foram analisados 
quatro processos sobre o caso, mas, após mais de três horas de julga-
mento, o Ministro Teori Zavascki pediu vista. Por ora, há quatro votos 
pela inconstitucionalidade.

Os artigos, que foram incluídos em 2001, condicionam a imunidade 
tributária a requisitos como a emissão de um certificado ou que no míni-
mo 60% das atividades da entidade sejam voltados ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). Os dispositivos foram revogados em 2009. Mas, de acordo 
com advogados, a possível declaração de inconstitucionalidade pode be-
neficiar, por exemplo, entidades que não obtiveram a imunidade e pos-
teriormente foram autuadas pela Fazenda Nacional.

Os relatores dos processos, Ministros Marco Aurélio e Joaquim Bar-
bosa, consideraram que, por restringirem a imunidade prevista na Cons-

III - ADPF contra Súmula 10

A CONFENEN ajuizou também, perante o STF, uma ação de argüição 
de descumprimento de preceito constitucional contra a Súmula 10 do 
TST.

A Súmula 10 diz que o professor dispensado no término do ano leti-
vo tem direito a receber as férias escolares (período entre o término de 
um e início de outro ano letivo) e ainda aviso prévio. Ou seja, dupla re-
muneração pelo mesmo período, ainda que seja obrigado a trabalhar 
nele apenas nas atividades de provas e exames. O período é de férias de 
alunos e não de professores. Em consequência da súmula, não corre 
prazo de aviso prévio durante as férias escolares, devendo ele ser dado 
durante o período letivo, o que é um contrassenso e a escola pagará 
duas vezes pelo mesmo período.

IV – ADINs e Filantropia
tituição Federal, as alterações na norma só pode-
riam ser feitas por meio de leis complementares. A 
norma que promoveu as mudanças, entretanto, era 
ordinária. “A Lei [8.212] prevê requisitos para o 
exercício da imunidade tributária, o que revela ver-
dadeiras condições prévias ao direito e, por isso, 
deve ser reconhecida a inconstitucionalidade”, dis-
se Marco Aurélio.

Os Ministros defenderam durante o julgamento 
que, com a declaração de inconstitucionalidade, 
passariam a valer os critérios do artigo 14 do Códi-
go Tributário Nacional. A norma cita que as entida-
des, para terem imunidade, não podem distribuir 
renda e devem investir no país todos os recursos 
obtidos com suas atividades.

Para o advogado Ives Gandra Martins, que re-
presentou parte das confederações nas ações, o 
reconhecimento de que leis ordinárias poderiam 
tratar de imunidade significaria dizer que os esta-
dos e municípios podem legislar sobre o tema. “Te-
ríamos cinco mil conceitos de imunidade”, afirmou.

Das Confederações que ajuizaram as ações cujo 
julgamento começou, a CONFENEN – Confederação 
Nacional dos Estabelecimentos de Ensino é uma, tendo como advogado 
Ricardo Adolpho Borges de Albuquerque. Até agora, a votação está em 
4x0 pela inconstitucionalidade.

II – Súmula do TST é Questionada no Supremo

Uma ação proposta pela Confederação Nacional dos Estabelecimen-
tos de Ensino (CONFENEN) questiona, no Supremo Tribunal Federal 
(STF), uma súmula do Tribunal  Superior do Trabalho (TST) que trata da 
vigência de cláusulas estabelecidas por meio de acordos ou convenções 
coletivas.

Em uma Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF), a CONFENEN alega que a Súmula nº 277 é inconstitucional. O 
texto estabelece que “as cláusulas normativas dos acordos coletivos ou 
convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e so-
mente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação co-
letiva de trabalho”.

Na prática, a súmula estabelece que um benefício garantido por meio 
de acordo ou convenção coletiva continua vigente até que uma negocia-
ção posterior o revogue ou altere.

Há 40 anos, o Governo (com qualquer gover-
nante da época), ajudado pelo Congresso Nacional, 
tenta impingir às entidades filantrópicas ônus, obri-
gações e custos que não têm. Pela Constituição Fe-
deral elas são imunes a tributação. Então, qualquer 
forma de, direta ou indiretamente, impor-lhes obri-
gações de contribuição tributária, abertamente ou 
com cortina de fumaça, constitucionalmente não 
têm validade.

De início, a matéria tem que ser tratada por lei 
complementar e não ordinária.

Embora a maior parte das filantrópicas, por 
cansaço ou medo de retaliação, não reaja, a CON-
FENEN não aceita, por uma questão de princípios.

Em outro local, já informamos o início de julga-
mento de antiga ADIN pelo STF.

Não só. A CONFENEN tem outra ajuizada contra 
a Lei 12.101/2009. Com o advento da Lei 
12.868/2013, não só ajuizou nova ADIN, como adi-
tou a anterior, ainda não julgada.

V – Atividade Extrasse sem Remuneração Especial

A CONFENEN sempre entendeu que o professor não tem direito a 
remuneração especial por atividade extraclasse (preparação, aplicação e 
correção de aulas, planos, programas, provas e exames). São atividades 
inerentes à profissão e o salário do professor se calcula com base no va-
lor do salário-aula e do número semanal de aulas que lecionar.

Esse é o entendimento do TST, esposado no Recurso de Revista TST-
-RR-308-90.2011.5.04.0203, recentemente.

Há 40 anos, o Governo (com qualquer governante da época), ajudado pelo Congresso 
Nacional, tenta impingir às entidades filantrópicas ônus, obrigações e custos que não têm.

A CONFENEN sempre entendeu que o 
professor não tem direito a remuneração 

especial por atividade extraclasse 
(preparação, aplicação e correção de aulas, 

planos, programas, provas e exames).
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Li atentamente as matérias de imprensa 
sobre disciplina na escola, contidas nas 

edições de cinco e seis de agosto do Jornal Zero 
Hora.

Lamentável que ainda tenhamos dúvidas e 
tempo para discutir um tema como esse,  frente 
a tantos  desafios para melhorar a qualidade de 
ensino.

No entanto, como o assunto está em discus-
são no CEE/RS e pode virar recomendação para 
as escolas, impossível ficar calado.

Antes de tudo é preciso ter em mente que 
educação e ensino não são a mesma coisa. A 
primeira é de responsabilidade dos pais, que 
geram e criam seus filhos, transmitindo suas 
crenças, valores e princípios morais, cultura, 
posicionamentos pessoais, hábitos, filosofia e 
disciplina. Ensino é de responsabilidade da es-
cola, mas é apenas parte da educação, sendo 
um de seus instrumentos.

Portanto, estranho que se queira modificar 
os padrões disciplinares justamente na escola, 
onde o aluno se prepara para ser um cidadão 
cônscio dos seus direitos e deveres. 

A escola está preparada para ensinar, não 
para reeducar, não para assumir o papel da fa-
mília, nem é essa a sua função, nem de institui-
ção para aplicação de medidas socioeducativas 
e de recuperação.

Ainda não há norma legal que trate o assun-
to, sendo os regimentos escolares autônomos 
nas suas propostas.

Não obstante, a escola tem tratado o assun-
to com extrema cautela, tomando atitudes de 
afastamento  do aluno dos demais apenas em 
casos extremos, quando o coletivo está amea-
çado pelo individual. Ou mesmo, até para pró-
pria proteção dele. Será que o CEE tem a fór-
mula mágica? Se tiver, a escola poderá enviar o 
aluno inconveniente a ele?

Dessa forma, surpreende ainda pensar e 
discutir questões como essa, quando ainda te-
mos tanto a crescer em padrão de qualidade.

 .........................................
João Luiz Cesarino da Rosa 

 (CONFENEN – Confederação Nacional dos 
Estabelecimentos de Ensino)

Como trataremos os casos de indisciplina 
noutros locais de convivência? Qual será o ní-
vel de tolerância da sociedade? A escola deve 
tolerar no seu meio os agressores, os trafican-
tes, os “black blocs” e outros? Toda instituição 
tem suas normas internas de conduta e proce-
dimentos para boa convivência. O CEE/RS tam-
bém tem. Pedagogia e psicologia não corrigem 
desvios graves. Se assim fosse, para que Justiça, 

PROCURAM-SE ESTUDANTES
..............................

Thomaz Wood Jr.

Diz-se que uma espécie encontra-se 
ameaçada quando a população decres-

ce a ponto de situá-la em condição de extinção. 
Tal processo é fruto da exploração econômica 
e do desenvolvimento material e atinge aves 
e mamíferos em todo o planeta. Nos trópicos, 
esse pode ser o caso dos estudantes. Curiosa-
mente, enquanto a população de alunos au-
menta, a de estudantes parece diminuir. Para-
doxo? Parece, mas talvez não seja.

Aluno é aquele que atende regularmente a 
um curso, de qualquer  nível, duração ou espe-
cialidade, com a suposta finalidade de adquirir 
conhecimento ou ter direito a um título. Já o 
estudante é um ser autônomo, que busca uma 
nova competência e pretende exercê-la, para o 
seu benefício e da sociedade. O aluno recebe. 
O estudante busca. Quando o sistema funciona, 
todos os alunos tendem a se tornar estudantes. 
Quando o sistema falha, eles se divorciam. É o 
que parece ocorrer entre nós: enquanto o nú-
mero de alunos nos ensinos fundamental, mé-
dio e superior cresce, assombram-nos sinais do 
desaparecimento de estudantes entre as mas-
sas discentes.

Alguns grupos de estudantes sobrevivem, 
aqui e acolá, preservados em escolas movidas 
por nobres ideais e boas práticas, verdadeiros 
santuários ecológicos. Sabe-se da existência de 
tais grupos nos mais diversos recantos do pla-
neta: na Coreia do Sul, na Finlândia e até mes-
mo no Piauí. Entretanto, no mais das vezes, o 
que se vê são alunos, a agir como espectadores 
passivos de um processo no qual deveriam atu-
ar como protagonistas, como agentes do apren-
dizado e do próprio destino.

Alunos entram e saem da sala de aula em 
bandos malemolentes, sentam-se nas carteiras 
escolares como no sofá de suas casas, diante da 
tevê, a aguardar que o show tenha início. Após 
20 minutos, se tanto, vêm o tédio e o sono. Inca-
pazes de se concentrar, eles espreguiçam e bo-
cejam. Então, recorrem ao iPhone, à internet e 
às mídias sociais. Mergulhados nos fragmentos 
comunicativos do penico digital, lambuzam-se 
de interrogações, exclamações e interjeições. 
Ali o mundo gira e o tempo voa. Saem de cena 
deduções matemáticas, descobertas científicas, 
fatos históricos e o que mais o plantonista da 
lousa estiver recitando. Ocupam seu lugar o re-
sultado do futebol, o programa de quinta-feira 
e a praia do fim de semana.

As razões para o aumento do número de 
alunos são conhecidas: a expansão dos ensino 
fundamental, médio e superior, ocorrida aos 
trancos e barrancos, nas últimas décadas. A 
qualidade caminhando trôpega, na sombra da 
quantidade. Já o processo de extinção dos es-
tudantes suscita muitas especulações e poucas 
certezas. Colegas professores, frustrados e de-
sanimados, apontam para o espírito da época: 
para eles, o desaparecimento dos estudantes 
seria o fruto amargo de uma sociedade doente, 
que festeja o consumismo e o prazer raso e ime-

diato, que despreza o conhecimento e celebra a 
ignorância e que prefere a imagem à substância.

Especialistas de índole crítica advogam 
que os estudantes estão em extinção porque a 
própria escola tornou-se anacrônica, tentando 
ainda domesticar um público do século XXI com 
métodos e conteúdos do século XIX. Múltiplos 
grupos de interesse, em ação na educação e 
cercanias, garantem a fossilização, resistindo a 
mudanças, por ideologia de outra era ou pura 
preguiça. Aqui e acolá, disfarçam o conserva-
dorismo com aulas-shows, tablets e pedagogia 
pop. Mudam para que tudo fique como está.

Outros observadores apontam um fenô-
meno que pode ser causa-raiz do processo de 
extinção dos estudantes: trata-se da dificulda-
de que os jovens de hoje enfrentam para ama-
durecer e desenvolver-se intelectualmente. A 
permissividade criou uma geração mimada, 
infantilizada e egocêntrica, incapaz de sair da 
própria pele e de transcender o próprio umbi-
go. São crianças eternas, a tomarem o mundo 
ao redor como extensão delas próprias, que 
não conseguem perceber o outro, mergulhar 
em outros sistemas de pensamento e articular 
novas ideias. Repetem clichês. Tomam como 
argumentos o que copiam e colam de entradas 
daWikipédia e do que mais encontram nas pri-
meiras linhas do Google. E criticam seus mes-
tres, incapazes de diverti-los e de fazê-los se 
sentir bem com eles próprios. Aprender cansa. 
Pensar dói. (tthomasz.wood@fgv.br)

 
.........................................
Artigo/Carta Capital – 794 

(Revista – 10/04/14)

UM SUSTO

O aluno recebe. O estudante 
busca. Quando o sistema 
funciona, todos os alunos 

tendem a se tornar estudantes.

Além do mico-leão-dourado e do lobo-guará, outro mamífero tropical parece caminhar para a extinção

cadeias? Como a pedagogia 
e a psicologia corrigem o pai 
ou adolescente que agridem 
e matam uma criança inde-
fesa?
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O Brasil é muito complexo para ser 
compreendido como simples grupo 
social, ético ou cultural. A organiza-

ção de um país com 200 milhões de habitantes 
de diversas origens se faz por meio da aceitação 
do pluralismo, facilitando que cada grupo inte-
gre-se à sociedade, sem abrir mão de sua iden-
tidade. Se tal inserção ocorre de forma desor-
ganizada, a intervenção estatal para compensar 
diferenças, tais como medidas de ação afirmati-
va (de origem norte-americana) ou a instituição 
de quotas para empregos públicos e admissão 
em universidades, pode gerar discriminações e 
efeitos nefastos.

O mundo conhece diversas iniciativas de-
correntes do interculturalismo, em que grupos 
precisam aprender a conviver em um ambien-
te plural, sem que isso seja causa de conflitos. 
A revolução cultural chinesa de Mao Tsé-Tung, 
que visava passar uma régua na humanidade e 
apagar heranças de identidade, apenas causou 
o empobrecimento cultural, desgraça e morte. 
O comunismo leninista, continuado por Stalin, 
perseguiu a mesma coisa, a távola-rasa em que 
indivíduos estavam condenados a ser iguais não 
apenas em relação ao direito de propriedade, 
mas no que diz respeito à cultura e às convicções 
políticas. Hitler propugnava a supremacia ariana 
e sua proposta teve eco surpreendente na Eu-
ropa, que eliminou diversas minorias indefesas. 
Enfim, tentativas totalitárias de erradicação das 
diferenças são recorrentes na história da miséria 
humana, mas há modelos interessantes que me-
recem ser conhecidos por aqueles que veem no 
pluralismo a realização do bem social.

Conceito valioso em matéria de multicultu-
ralismo consiste na acomodação de culturas e 
povos em novas sociedades. Isso  não significa 
a preservação de privilégios, palavra perigosa 

PLURALISMO E INTEGRAÇÃO

Se há mais de 100 anos, notadamente antes 
da Primeira Guerra Mundial, havia comunidades 
étnicas que vagavam pelo mundo sem status de 
cidadania definido, em virtude de escaparem a 
identidades nacionais impostas pelos estados 
constituídos da época, hoje em dia é inevitável 
aceitar haver várias nações dentro de estados 
nacionais. O pluralismo é realidade inquestioná-
vel, mas o conceito, e mesmo a proteção jurídica, 
não é uniforme. Situações de fragilidade e ame-
aça a grupos são comuns, de forma preocupan-
te, mesmo no Brasil, que promove o discurso do 
confronto social, da luta de classes.

Aceitar o pluralismo significa negar a homo-
geneidade, abrir-se ao convívio com a diversi-
dade, coisa que, para sociedades tradicionais, é 
bastante complicada. Grupos sociais sempre pro-
curam impor-se a outros, promovendo alguma 
forma de discriminação que, dependendo da in-
tensidade, pende à eliminação física de rivais, da 
mesma forma que se constata no mundo animal. 
O canibalismo social é apenas a face civilizada de 
uma prática ainda irracional.

A multipolaridade na divisão de poder não 
prospera se substituída por bipolaridade ou, ain-
da, o monopólio. Sendo uma nação plural, é um 
despropósito e enorme sinal de miopia estratégi-
ca querer impor ao Brasil uma organização social 
uniforme e artificial. Melhor exemplo de obtusi-
dade unificadora é a recente lei que privilegia de-
liberações de conselhos populares. A ditadura da 
maioria está na raiz de ações de um governo de 
pessoas que pretendem manipular o povo, assim 
preservando-se no poder. A Revolução Francesa 
é prova de onde vão parar as cabeças de líderes 
que optam por ir por esse caminho.

..............................
Estado de Minas – 23/08/14

no Brasil, em virtude da forte carga vinculada à 
guerra de classes tão valorizada pelas esquerdas, 
hoje, todas poderosas. Fazer com que os cida-
dãos compartilhem dos mesmos direitos e de-
veres, ainda que possuindo  valores e visões de 
mundos diferentes (inclusive religiosas), é possí-
vel e há experiências de grande sucesso.

O pós-guerra demonstrou ser necessária 
uma nova atitude em relação às minorias, que 
não poderiam ser simplesmente ignoradas ou 
mesmo eliminadas. A acomodação plural se fez 
(e se faz) no Canadá, na Suécia, na Austrália, na 
Inglaterra e mesmo nos Estados Unidos. Con-
siste a acomodação em evitar as características 
sociais ou culturais de certos grupos os coloque 
à margem da maioria. Adotar mecanismos de in-
tegração, com a observância das identidades de 
certos grupos que podem conviver, sem desequi-
librar ou ameaçar a identidade ou organização 
do restante da sociedade, é sinal de maturidade 
democrática e inclusiva.

..............................
Dan M. Kraft 

Advogado e professor de Direito no Brasil e no Canadá

CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E ENCONTROS
É  importante e necessário que federações e sindicatos os promova regularmente. As escolas 

precisam ser alimentadas de ideias, posicionamentos e informações.
Importante também que tratem de liberdade de ensino, direitos e deveres da escola, plani-

lhas e custos, problemas atuais da educação.
Em julho, o SINEPE/SE - Minas Gerais realizou em Tiradentes; em agosto, foi a vez do SINEPE/

NE de Minas Gerais.

Os próximos programados são: 
V CONGRESSO SERGIPANO DE EDUCAÇÃO
de 25 a 27 de setembro, em Aracaju,  promovido  pela FENEN/SE
 
7º Encontro de Instituições de Ensino Superior do Estado do RJ
dia 12 de setembro, promovido pelo SEMERJ/RJ.

A revolução cultural 
chinesa de Mao Tsé-Tung, 

que visava passar uma 
régua na humanidade 
e apagar heranças de 

identidade, apenas causou 
o empobrecimento cultural, 

desgraça e morte.
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IMPORTÂNCIA DEMOCRÁTICA DA 
LIBERDADE DE ENSINO

.............................. 
Roberto Dornas

Preliminarmente, necessária a distinção entre educação e ensi-
no. Educação é o todo ̶ envolvendo crenças, valores e princí-
pios morais, cultura, posicionamentos pessoais, hábitos e filo-

sofia. Ensino é parte da educação e um de seus instrumentos. Educação 
é  prerrogativa, obrigação e direito natural dos pais.

Por isso mesmo, ao estado impossível ministrar educação, visto que 
deve ser leigo, impessoal e equidistante. Quando muito, pode e deve 
definir uma política educacional, visando ao atingimento dos valores de 
seus objetivos e princípios constitucionais e cuidar da parte da educação 
que pode se desenvolver através do ensino. Objetivos e princípios cons-
titucionais da educação são aqueles que constituem consenso pacífico 
de todo um povo e não de parte dele.

O estado é uma ficção jurídica, criada pelo cidadão ou nação, para 
servir a eles e não se servir deles. É meio de realização individual e cole-
tiva e não um fim em si. Em razão dos fundamentos para sua criação e 
de seus fins, não é ele que delega ao cidadão o direito à educação e ao 
ensino, mas o inverso.

O direito de educar é natural e originário, impostergável, de quem 
gera e cria. A preservação da espécie é instintiva. Exatamente por ser 
instintiva, os pais pretendem para sua prole as mesmas crenças, os 
mesmos princípios e valores morais, os mesmos hábitos e as mesmas 
opiniões. Os mesmos e também sua mudança. Até nos animais, em sua 
organização primitiva, está presente a repetição por gerações dos hábi-

mas, na realidade, o que existe é a ditadura ou a imposição da vontade, 
absolutismo, que não é de consenso, e o desrespeito ao indivíduo ou aos 
que são submetidos pela força dos desígnios dos que detêm o poder. 
Quando tal acontece, não se respeitando a vontade, a crença, a cultura, 
o hábito e a opinião do indivíduo ou de grupos, o que desaparece é a 
democracia. Nessa, o respeito é pelas normas consensuais e soma das 
vontades individuais, enquanto assim forem. A democracia tem dois ini-
migos: a ditadura e a imposição, apesar das divergências individuais, e 
a anarquia, que é o desmando de alguns quanto às regras consensual-
mente preestabelecidas para reger a todos indistintamente.

Não há democracia onde não houver liberdade individual de pensa-
mento, de opinião, de expressão, de crença e de valores. O pensamento 
e a manifestação ordeira da opinião são os requisitos necessários até 
para a mudança do que se torna indesejável, inconveniente, prejudicial 
e obsoleto.

As ditaduras e os governos de força estabelecem os limites que lhes 
interessam, têm censura segundo a opinião de quem governa, vigilân-
cia, segurança, forças armadas usadas como instrumento de repressão, 
milícias, julgamentos de exceção, condenação sem defesa do acusado, 
patrulhamento político, patrulhamento ideológico e privilégios. Esses 
para os que detêm o poder, o mando.

Embora as ditaduras, governos e regimes absolutistas receiem a re-
sistência ou reação armada, têm maior temor da liberda-de de expres-

A democracia tem três inimigos: a ditadura e a imposição, 
apesar das divergências individuais, e a anarquia, que é o 
desmando de alguns quanto às regras consensualmente 

preestabelecidas para reger a todos indistintamente.

tos, costumes, ações, reações e práticas que lhes são necessários para 
o convívio e a vida.

O ser humano primitivo ensinava a seus filhotes o que era neces-
sário para a sobrevivência e a convivência em grupos, do modo menos 
danoso possível e em busca do melhor resultado, sendo um deles a paz, 
decorrente do respeito mútuo. Daí, as regras morais, a crença, os hábi-
tos. E as regras morais foram estabelecidas a partir dos códigos religio-
sos, porque envolviam crenças e valores imateriais, com pretensão de 
perenidade ou, pelo menos, de durabilidade. Se abstivermos sua origem 
e ligação religiosa, fácil depreender que são frutos do inconsciente cole-
tivo de um povo numa determinada época. Assim ainda acontece com 
povos e nações que não se organizaram em estado de direito.

Como as tarefas individuais se multiplicavam e cresciam em comple-
xidade, foi criado o estado, para se fazer a divisão e especialização do 
trabalho, cuidar do que era coletivo e de interesse de todos e haver um 
ente responsável por sua gerência, igualdade, equanimidade e isenção 
no trato com os indivíduos. Estabeleceu-se, então, o direito, conjunto 
de regras consensuais a que todos deveriam se submeter, inclusive para 
defesa do estado, sob pena de se tornar inócuo e enfraquecido.

Do estado, surgiram as escolas e o ensino, institucionalizados, o úl-
timo como parte da educação que não depende das crenças, valores e 
opções pessoais. Essas continuam a pertencer a quem gera e cria.

A criatura, o estado, costuma pretender ser maior que o criador. En-
tão, surgem as ditaduras, governo forte, a imposição ao indivíduo e à 
nação da vontade do estado ou de quem tem o poder e o mando. A dita-
dura pode ser de um, de alguns, de um grupo, de minoria ou de maioria. 
Muitas vezes, mantêm-se a forma e as aparências de uma democracia, 

são e da liberdade de ensino. Já que não podem controlar o pensamento 
e sentimento individual de cada um, é necessário a eles limitar e comba-
ter a liberdade de opção e de opinião, cerceando e reprimindo o direito 
de expressão, a manifestação. É mais fácil combater armas que ideais, 
crenças e princípios.

O outro inimigo que têm é a liberdade de ensino. Com ela, torna-
-se impossível a eles criar gerações e gerações embotadas, incapazes 
de raciocinar e de pensar diferentemente, preparadas e formadas pela 
lavagem cerebral e imposição de punições que as deixam como meros 
humanoides robotizados, plateia dos desígnios dos governantes. Tra-
balham a alienação da individualidade para que todos, submissos, se 
tornem fanáticos bois de boiadas mansas. E isso conseguem com es-
tatização e monopólio do ensino ou subordinando escolas, tornando-
-as dependentes ou seu próprio terreiro através de força e proibições, 
de benesses, ajuda ou garantia de manutenção de natureza financeira. 
Em outras palavras, o clientelismo e a esmola que aviltam e solapam a 
independência, não faltando o sufocamento de condições para automa-
nutenção. 

Se o estado e seus governantes quiserem garantir o ensino a todos, é 
preciso respeitar suas opções e, como na saúde, retirar-lhes os tributos 
que cobram e direcionar seus recursos ao aluno que tem dificuldades e 
não à escola, porque, velho ditado popular ensina que quem dá o pão, 
também dá o castigo.

.............................. 
Continua na página 8 >>
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Nos últimos trinta anos, instalou-se outra ditadura, talvez mais per-
niciosa ainda: a ditadura dos meios de comunicação, manipulando notí-
cias, escondendo a verdade, trabalhando em interesse e sob inspiração 
de quem está por trás, massificando a visão e opiniões. Essa, contudo, 
se combate exatamente com a liberdade de expressão e manifestação, 
de que podem se valer os dissonantes; moder-namente, com a internet 
e as redes sociais inteligentemente utilizadas. E, principalmente, com a 
liberdade de ensino, se for capaz de criar seres independentes que ob-
servem, analisem, avaliem, pensem, raciocinem e concluam logicamen-
te. Por isso, o verdadeiro ensino não está na instrução, no fornecimento 
de informações e do conhecimento, mas de criar pensantes, capazes de 
concluir por conta própria e firmar sua opinião.

No Brasil, a questão da liberdade de ensino não foi relevante até o 
surgimento da república. Estado e igreja (ou religiões) estavam unidos e 
desde a descoberta o ensino esteve quase maciçamente nas mãos reli-
giosas, tendo caráter catequético.

Com a Proclamação da República, separou-se o estado de qualquer 
religião, mesmo porque seus ideólogos tinham inspiração positivista.

A questão se agudiza e se realça com a Constituinte de 1946. O mun-
do saía dos horríveis males das ditaduras nazifascitas. Mesmo assim, 
teve ainda que conviver com seus filhotes na Espanha, em Portugal, em 
alguns países latinoamericanos; com as não menos terríveis ditaduras 
impostas pela URSS; com dinastias, impérios e califados orientais. E ain-
da convive com ditaduras teocráticas, de natureza religiosa que massa-
cram os que não lhes são fiéis.

No entanto, a Constituição Brasileira de 1946 foi sábia ao estabele-
cer três princípios:

- ser a educação obrigação do estado e da família, cabendo assim aos 
poderes públicos garantir o acesso a ela;

- a liberdade de ensino, podendo esse ser ministrado pela iniciativa 
privada;

.............................. 
<< Continuação da página 7

b – a liberdade de ensinar;
c – o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
d – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensa-

mento, a arte e o saber.
e – a coexistência (existir igualmente, lado a lado, sem subordina-

ção ou privilégio) de escolas estatais e de livre iniciativa.
Consequência desses princípios é não constituir o ensino de livre 

iniciativa concessão ou delegação dos poderes públicos. Ninguém pode 
conceder ou delegar o que não detém e o ensino não é monopólio ou 
prerrogativa exclusiva dos poderes públicos. Além do mais, escola esta-
tal e escola de livre iniciativa devem coexistir, não havendo subordinan-
te e subordinada.

Assim, a escola mantida pela livre iniciativa não deve favor ao Esta-
do, aos poderes públicos e a seus eventuais ocupantes. Não está subor-
dinada a eles, salvo o cumprimento das normas que garantam a política 
educacional destinada à manutenção e obtenção do estado brasileiro, 
com sua vocação e opção pelo regime democrático e da liberdade in-
dividual e coletiva que, pacificamente, devem orientar seus desígnios 
para o bem de todos e não de um, de alguns ou de facções.

A liberdade de ensino, garantida pela Constituição de 1988, não dei-
xou até hoje, 26 anos depois, de ser ameaçada pelos insatisfeitos que 
sonham com atrasadas e aparentes republiquetas latinoamericanas ou 
de outros continentes e sonham com absolutismos ditos de massa, até 
com “soviets”. Para atentar contra a opção pela democracia, qualquer 
meio serve, inclusive pressão, sedução, corrupção e oferta de favores, 
“prato de comida de hoje, em vez de emprego”.

Se a liberdade de ensino, ao lado da liberdade de expressão, de 
manifestação de pensamento e opinião, dá à escola de livre iniciativa 
a prerrogativa de pilar da democracia, também traz a ela uma grande 
responsabilidade: tem que ser diferente, oferecer um algo mais, ofertar 
à família e ao educando uma opção, de qualquer natureza, no mínimo 

Os recursos públicos devem ser destinados ao aluno 
que deles necessitar para atender a sua escolha e 

garantir-lhe a vaga para que tenha acesso à educação 
formal, o ensino.

- a liberdade de cátedra, permitindo ao professor manifestar sua opi-
nião, seu convencimento, sua filosofia, seu conhecimento científico (há 
países que ainda lhe negam tal liberdade, se ele contradiz ensinamentos 
religiosos ou a vontade estatal).

Tais princípios não sofreram alteração, mesmo com o regime insta-
lado em 1964. 

Se os regimes de exceção que ocorreram desde 1930 quisessem e 
tivessem implantado a escola única, o monopólio estatal do ensino, não 
teríamos em 1988 a primavera do regime democrático. A experiência 
demonstra que eles duram cinquenta ou muitos mais anos.

A questão da liberdade de ensino tornou-se extremamente relevan-
te e ponto principal de embates ferrenhos na Constituinte de 1988 e, 
como corolário, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que a 
seguiu. Ali, travou-se a luta ideológica dos que queriam o ensino único e 
estatal, quando muito tolerando a escola particular como seu apêndice, 
com os que se batiam pela liberdade de ensino.

No fim, prevaleceu o bom senso e a vocação pelo regime democráti-
co de um povo que, desde 1930, com breves interregnos, vivia sob dita-
duras ou governos fortes, de opiniões e posições de grupos de plantão.

E a Constituição de 1988 consagrou:
a – educação como direito de todos e obrigação dos poderes públi-

cos e da família (no estado que se preza e cumpre suas finalidades insti-
tucionais, impensável tirar da família e do cidadão o direito à educação 
e a obrigação natural de propiciá-la);

em metodologia, que atenda a escolha da família ou habilidade do 
estudante.

Para ser igual à escola estatal ou apenas usufruidora de recursos 
públicos e benesses financeiras, não se justifica e não é necessária. Os 
recursos públicos devem ser destinados ao aluno que deles necessitar 
para atender a sua escolha e garantir-lhe a vaga para que tenha acesso 
à educação formal, o ensino.

Que saiba fazer jus à sua prerrogativa, ao pilar que é do regime 
democrático e à sua responsabilidade social e filosófica. Que saiba dis-
tinguir-se como escola particular por princípio e vocação e não apenas 
como exercente de qualquer atividade, ficando naquela escola que, 
em cada momento, a seus mantenedores oferece mais e rápidas van-
tagens e rendimentos, os “adoradores de bezerro de ouro”. Não são 
escolas, mas agências amea-lhadoras de riqueza enquanto para isso 
servirem.

Evidente que merece remuneração adequada quem exerce uma 
atividade e nela se põe. Todavia que não seja esse o único objetivo, 
abandonado quando algo mais rentável aparecer.

Verdadeira escola de livre iniciativa, que constitui pilar da demo-
cracia, é aquela que tem compromisso com o futuro para criar indi-
víduos e sociedades livres, sérios, responsáveis, senhores de direito, 
deveres e opções.

.............................. 
Roberto Dornas


