
São comuns trabalhos, pronunciamentos, 
atuação, ação e até livros de quem lê e 
examina uma única lei, sem relacioná-la 

no contexto geral e no todo do ordenamento jurídi-
co. Não é difícil a tarefa, como entendimento e lei-
tura “ipsis litteris” de seus dispositivos normativos.

Não é o que faz Ricardo Furtado, ao tratar da 
educação, do Código de Defesa do Consumidor e 
do atendimento ao portador de necessidade es-
pecial.

NÃO CONCESSÃO, NEM BEM DE CONSUMO, 
NEM ATENDIMENTO OBRIGATÓRIO

C O N F E N E N
I N F O R M A T I V O
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“Educação, 
Consumo 
e Direitos 
Humanos” 

não é apenas 
um guia ou 

um livro.

Não é difícil a 
tarefa, como 

entendimento 
e leitura “ipsis 

litteris” de seus 
dispositivos 
normativos.

Ele faz completo estudo e imersão na filosofia, 
doutrina e princípios constitucionais e universais 
que regem as políticas públicas, direitos e deveres 
do cidadão e da sociedade organizada na persecu-
ção do bem comum.

Não se trata de obra para simples leitura ou 
busca rápida de informação ou só exame do texto 
de uma única e isolada lei.

“Educação, Consumo e Direitos Humanos” não 
é apenas um guia ou um livro. É uma obra para ser 

estudada, meditada, entendida e guardada para 
consulta na procura de conhecimento e domínio 
sólido da matéria da educação, que não é produto 
ou bem de consumo, não é concessão ou delegação 
ao ensino de livre iniciativa e não é obrigação de 
escola particular propiciar atendimento a quem ela 
não quer ou não tem condição de atender.

É obra indispensável a quem quer se aprofun-
dar no assunto, bem como ouvir uma palestra do 
autor.

Fonte: blogdotroll.com.br

IGNEZ VIVE

Ao contrário de Inês de Castro, de 
Camões, Ignez Vieira Cabral vive. 
Em plena atividade, durante reu-

nião da CONFENEN, em que traçava e expu-
nha planos e programas, combatendo ainda 
as dificuldades atuais e as nuvens negras que 
não deixam de sondar a educação e a escola 
particular, sentiu-se mal. Disse “vou, ali, to-
mar um chazinho”, e ainda não voltou fisica-
mente. Ela está, como sempre fez, nos edu-
cando, não presencialmente, mas à distância.

Ignez foi, desde novinha, grande e prin-
cipalmente educadora, na Governador Va-
ladares, que adotou como sua, e também 
seguidamente reconhecida como líder em-
presarial. Extrapolou os limites da cidade e 
abrangeu Minas Gerais, através da Federação 
de Estabelecimentos de Ensino e o Brasil, 
através da CONFENEN. Além de seu sindi-
cato, nelas trabalhou e a elas ajudou, abri-
lhantou, com suas características de firmeza 
de princípios, valores, lealdade, fidelidade e 
dedicação.

Ignez Vieira Cabral

Em tudo o que fez, em que agiu e a que 
se dedicou, foi sobretudo a grande figura 
humana: lhana, elegante, gentil, prestativa, 
disponível e disposta, com habilidade, te-
nacidade de princípios, valores e teses, mas 
amiga e companheira, capaz de agregar to-
dos, mesmo os mais diversos. Brigava por 
teses, ideais e posicionamentos, nunca com 
as pessoas. Ignez unia e dava lição de convi-
vência humana e firmeza nas suas crenças, 
ensinando com seus exemplos.

Quem conheceu e conviveu com a Ignez 
foi por ela conquistado, com ela aprendeu 
seriedade e ser gente, uma figura inesque-
cível.

Ignez não morreu, porque deixou em to-
dos o verdadeiro sentido da eternidade: os 
ensinamentos e exemplos que deu. Ela vive 
em cada um de nós que teve o privilégio de 
conhecê-la.

Descanse, Ignez, fisicamente, mas paire 
sobre todos nós.

Ela vive em cada um de nós que 
teve o privilégio de conhecê-la.



Pág. 2 – Informativo CONFENEN MAIO/JUNHO – 2015

O “RANKING” DA VERGONHA

FALA DO PRESIDENTE
Prof. Roberto Dornas

Em festiva Copa do Mundo, dentro do 
país, o Brasil perdeu de 7 x 1 e levou 

onze gols em dois jogos. Mas não é só no fute-
bol que apanhamos de goleada.

Entra ano e passa ano, década após década, 
quando se publica a lista dos países e sua classi-
ficação em desenvolvimento educacional, a po-
sição do Brasil é na rabeira, atrás de países até 
mais pobres e cheios de dificuldades. Até na 
América Latina, nosso país é da turma que fica 
na lanterna desse campeonato. Incrivelmente, 
em cada avaliação, em vez de melhorar, piora-
mos no ranking mundial.

São muitas as razões, mas a principal é a fal-
ta de uma política para a educação, sobrando 
política na educação ou com a educação. A 
grande preocupação é eleitoreira, com a quanti-
dade e não com a qualidade.

Entulham os currículos com disciplinas e 
conteúdos, modismos ou interesse de peque-
nos grupos ou preocupações com duvidosas 
políticas públicas ou de propaladas inserções 
sociais de massa ou quantidade, querendo que 
se faça por lei, igualando por baixo, porque o 
diapasão é quantidade e não qualidade. Se o 
aluno aprendesse bem os conteúdos básicos, o 
resto cada um conseguiria por si. Querem trans-
formar a escola em agência de informação, 
como se fosse internet, em vez de casa para for-
mulação e elaboração de conhecimentos.

Nosso aluno e, em geral, nosso jovem, não 
escapando também grande parte de adultos, 
não aprende e não se aprimora, porque não lê e 
não sabe compreender o que lê. De certa for-

aluno se preocupará com estudar e aprender, 
se lhe basta responder a chamada, quando exis-
te? Todos se tornam iguais na penúria do desco-
nhecimento. E que professor conseguirá dar 
aulas e ser estimulado a ensinar bem?

A família, a escola, a sociedade, a mídia e 
até professores entendem como qualidade de 
ensino a aprovação em vestibular ou no ENEM. 
Que processo seletivo é esse em que, além dos 
privilégios artificialmente criados por lei, até al-
guém sem cérebro é capaz de ser aprovado? 
Que serão os aprovados para ingresso em cur-
sos técnicos ou superiores? E, depois, seus 
egressos diplomados? Profissional carregado 
de títulos não falta; a carência é de competên-
cia.

As escolas, por si e pelas famílias, o que me-
nos querem são aulas e alunos frequentes, 
aprendendo, estudando.

Afinal, a crise é de total leniência: o poder 
público finge manter escolas ou estimular sua 
manutenção; a escola finge dar aulas e exigir; o 
professor finge ensinar e o aluno finge estudar 
e aprender.

E o país? Será sempre um cerrafila, tranqui-
lamente e satisfeito, o último. Por que e para 
que se preocupar, se em tudo sempre temos o 
maior do mundo: carnaval, futebol, festivais, 
corrupção e número de feriados?

Em síntese, o Brasil é como aquele aluno 
que se esconde na última carteira, para não ser 
visto ou incomodado. Somos o reino do faz de 
conta ou do me engana, porque gosto, em tudo 
apanhando de 7 x 1 ou mais.
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Roberto Dornas
ma, com razão, porque, em volta deles, só ouvem 
o mau Português e a pobreza vocabular, tão ao 
gosto dos meios de comunicação. Então, lhes falta 
o principal instrumento para estudar e aprender.

Por sua vez, a família, cada vez mais atordoa-
da, quer a escola como depósito de crianças e 
adolescentes, livrando-se da tarefa que, antes de 
tudo, constitui sua obrigação: criar hábitos saudá-
veis, introjeção de autodisciplina, afirmação de 
valores e princípios, valorização da qualidade do 
que se faz, noção de responsabilidade e cumpri-
mento das obrigações individuais e coletivas.

A escola pública, que deveria ser modelo e 
parâmetro, em geral é de péssima qualidade e o 
que menos tem são aulas. Nem o cumprimento 
sério e real de, pelo menos, da carga horária legal 
mínima oferece de fato. Por outro lado, a escola 
particular, por faltar-lhe concorrência em qualida-
de, por pouco que fizer, será melhor. Basta-lhe 
ministrar aulas regularmente.

Em nome da pobreza, das dificuldades, da 
não repetência (falsa e propaladamente antipeda-
gógica), a escola pública chegou ao ponto de pro-
moção de série por decurso de prazo (prescri-
ção?), não importando o desenvolvimento do 
aluno nos estudos. Em ambiente assim, por que o 
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REPRESENTATIVIDADE E 
LEGITIMIDADE DA CONFENEN

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
República Federativa do Imprensa Nacional Brasil – 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
3.757 (PARANÁ)

AUTORA: CONFENEN
VOTO

“O Senhor Ministro Dias Toffoli (Relator):
Como  relatado, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade em que se questiona a validade de 

lei estadual que assegurou liberdade de organização e funcionamento das representações estudantis 
nos estabelecimentos de ensino  superior, públicos ou privados, do Estado do Paraná.

Em primeiro momento, cabe afastar a alegação de ilegitimidade ativa posta pela Assembleia Legislativa 
do Estado.

Configura-se a autora como confederação sindical, representativa de categoria econômica específica, 
qual seja, a dos estabelecimentos de ensino, fato que enseja sua adequação ao art. 103, inciso IX, primeira 
parte, da Constituição Federal, conforme já reconhecido em diversos precedentes da Corte, podendo-se 
destacar, dentre os mais recentes, a ADI nº 3.710/GO (DJe de 26/4/07, a ADI nº 1.007/PE (DJ de 31/8/05) 
e a ADI nº 1.266/BA (DJ de 23/9/05).”

O texto acima é o início do voto do Ministro Dias Tóffoli, em sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, publicado em 27 de fe-
vereiro de 2015.
Repete o já assentado pela mais alta corte sobre a legitimidade da CONFENEN como única, possível e exclusiva entidade sindical 

nacionalmente representativa de todos os estabelecimentos de ensino de livre iniciativa do país, em consonância com os artigos 7º, inc. 
II, e 103, inc. IX, da Constituição Federal.

É a mesma decisão em 37 (trinta e sete) ações diretas de inconstitucionalidade propostas pela entidade, de outubro de 1988 (promul-
gação da Constituição da República) até abril de 2015, em defesa da liberdade de ensinar e de aprender e dos direitos do ensino de livre 
iniciativa, que não é delegação ou concessão do poder público.

HOMENAGENS: 70 ANOS

A pós o SINEP/MG, 2014, o SEMESG, Sindicato da Entidades Mantenedoras de Ensino Superior de Goiás e o SINEPE/CE prestaram 
homenagens à CONFENEN, por seus 70 anos, e a seu presidente.
O SEMESG ofereceu ainda significativas placas comemorativas aos dois. E o SINEPE/CE ofereceu belíssimo quadro, com o diplo-
ma e a medalha da Comenda Edílson Brasil Soares, a Roberto Dornas.

Na sua reunião em abril, 
a CONFENEN recebeu 

a visita do Dep. Saraiva 
Felipe-MG, presidente da 
Comissão de Educação da 

Câmara de Deputados, 
e do Dep. Sóstenes 

Cavalcante – RJ.
Longamente, os 

parlamentares debateram 
com os presentes 

matérias de importância 
relativas à educação e 

ensino de livre iniciativa.Dep. Sóstenes Cavalcante Dep. Saraiva Felipe
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A DISCIPLINA NA EDUCAÇÃO
Para tratar de disciplina no âmbito da educação, é fundamental 

entender o contexto em que a escola desenvolve suas atividades. 
As instituições de ensino têm o grande desafio de lidar com aqueles 
que serão os adultos de amanhã. E, em se tratando da sociedade 
atual, não é difícil imaginar as imensas transformações pelas quais 
esses jovens passam ao longo de sua trajetória acadêmica. Nor-
malmente, o aluno inicia sua vida escolar aos dois anos de idade, 
egressando por volta dos 18 anos. Sendo assim, a maneira como ele 
encara o mundo e desenvol-ve suas relações sociais é pautada por 
16 anos de convívio no sistema educacional.

Vivemos na sociedade da informação, marcada por rápidas 
transformações e pelo avanço tecnológico. Ou seja, nós, enquanto 
educadores, carregamos a responsabilidade de participar, de ma-
neira relevante, da formação de crianças e jovens para, após 16 
anos, entregá-los a um mundo marcado pela transição. E o próprio 
fato de vivermos em um ambiente mutável traz para os principais 
responsáveis pela formação da criança (família, Igreja e escola) uma 
série de inseguranças e incertezas. Isso porque a realidade muda, 
os conceitos se modificam e até os valores sofrem alterações com 
o passar do tempo. Assim, é inevitável que o conceito de disciplina 

cumprir no dia seguinte. As regras, em muitas famílias, tornaram-se, 
por força das já citadas mudanças, mais flexíveis. Mas não podem 
deixar de existir. A informação mudou, está mais ágil, disponível a 
qualquer momento na internet, mas isso não significa que os jovens 
não precisam ler clássicos ou buscar informações sobre cultura e 
civilização, por exemplo. Diferentemente do que ocorria há muitos 
anos, hoje, os alunos não são obrigados a se levantar e entoar com 
cumprimento em coro a um professor que entra em sala de aula. 
Mas isso não exclui o dever, enquanto cidadãos, de demonstrarem 
respeito pela autoridade representada ali. Em contrapartida, os 
profissionais de educação e a administração escolar também pre-
cisam estar alinhados com o processo disciplinar, pois constituem 
os exemplos mais evidentes para os alunos. Desse modo, os edu-
cadores e instituições de ensino precisam mostrar-se responsáveis 
com horários, prazos, calendários e valorizar a disciplina de seus 
alunos. Entretanto, não é raro depararmos com escolas que mu-
dam sua rotina, burlam a sistemática disciplinar, para atender pais e 
alunos, fazer sua vontade e, com isso, não correr o risco de perder 
um cliente. Essa resiliência pode gerar um descrédito em relação à 
identidade do valor disciplinar.

..............................
ELDO PENA COUTO

Diretor do Colégio Mognum - Cidade Nova

O fato de ter-se tornado normal chegar à casa mais 
tarde não significa que não tenham um horário a 

cumprir no dia seguinte.

seja pressionado pela 
transitoriedade que 
caracteriza o mundo 
atual. 

Afinal, quando 
se muda o cenário, o 
comportamento tam-
bém se altera. E, nesse 
universo tão variável, 
com frequência, mui-
tos perdem os refe-
renciais de disciplina. 
Contudo, faz-se ne-
cessário ressaltar que 
o fato de a sociedade 
sofrer constantes al-
terações não implica 
que a disciplina seja 
deixada de lado. Um 
exemplo claro diz res-
peito ao compromisso 
dos jovens com horá-
rios. O fato de ter-se 
tornado normal che-
gar à casa mais tarde 
não significa que não 
tenham um horário a 

A disciplina é a 
guardiã dos limites 
e qualquer ser em 
formação precisa co-
nhecer seus limites, 
do ponto de vista 
humano ou das re-
lações sociais. Fato 
é que esse processo 
disciplinar é o res-
ponsável, por meio 
dos limites estabele-
cidos, pelo caráter de 
qualquer indivíduo e, 
em um mundo com-
petitivo como o atu-
al, é bom lembrar a 
advertência de Ésqui-
lo, que vem valendo 
apesar dos séculos: 
“A disciplina é a mãe 
do êxito”.

...................
ESTADO 

DE MINAS
22/03/15

Diferentemente do que ocorria há muitos anos, hoje, os alunos não 
são obrigados a se levantar e entoar com cumprimento em coro a 

um professor que entra em sala de aula.“ “
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O Supremo Tribunal Federal editou, em 11/03/15, a Súmula Vinculante 
nº 40.

De uma vez por todas, leciona que a contribuição confederativa não 
pode ser cobrada obrigatoriamente de quem não é sindicalizado.

Muitas vezes, entidades sindicais tentam disfarçar a contribuição 
confederativa com outros nomes, como taxa negocial, taxa assistencial, 
contribuição para serviços, etc. Verdade é que, não sendo contribuição 
sindical ou contribuição social (aquela que o filiado ao sindicato paga), ela é 
contribuição confederativa ou do mesmo jaez.

Outra burla à determinação constitucional que não a autoriza é dar ao 
não sindicalizado prazo exíguo pra se manifestar contrariamente ou exigir-
lhe a presença pessoal no sindicato, às vezes muito distante do domicílio do 
empregado, que fica ainda obrigado a perder tempo ou serviço para dizer 
de sua não aceitação.

No “site” da CONFENEN, o texto das Convenções 2014-2015.
Elas se aplicam em todos os estados do Norte e Nordeste do Brasil em 

que, uma das categorias – professores e auxiliares de administração escolar 
– não têm sindicato que a represente. 

Para a CONFENEN, elas são parâmetros, por isso indica-das, vez que 
resolvem bem, para todas as partes interessadas, os problemas próprios 
das atividades de ensino.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA

I – SÚMULA VINCULANTE DO STF

II – 6 ANOS ATÉ 31 DE MARÇO

Acabou a proliferação de vaidade dos pais, pressão do Ministério 
Público e liminares.

O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1412.704 - PE 
(2013/0352947-0), decidiu ser válida a legislação federal e que a matrícula 
na 1ª série do ensino fundamental deve ser aos seis anos de idade completos 
até 31 de março.

Em consequência, o mesmo deve ser observado no pré-escolar: cinco 
anos no 2º período ou quatro anos no 1º.

III – TEMPO DE AVISO PRÉVIO: RECIPROCIDADE

O tempo de aviso prévio – mínimo de 30 dias e mais 3 por ano de 
contratação – é de cumprimento obrigatório por qualquer das partes que 
tiver a iniciativa dele.

Assim decidiu o TST no E-RR-108500-74.2013.5.17.0013

IV – REGISTRO DE DIPLOMA:  GRATUIDADE

Universidade federal não pode cobrar taxa para registro de diploma.
Assim decidiu, no processo nº 7685-53.2011.4.01.3801, o juiz federal 

da 2ª Vara, de Juiz de Fora-MG, em mandado de segurança impetrado pelo 
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Sudeste Mineiro.

V – CONVENÇÕES COLETIVAS: CONFENEN - FETEENE

CONSIDERAÇÕES SOBRE 
PROJETO Nº 7699/2006 (SCD nº 4/2015)
Estatuto do Deficiente

Inconstitucionalidade do §1º do artigo 28, artigo 29 e artigo 30.

Inicialmente, se pretende impor à escola particular um sobrecusto para 
atendimento de portadores de necessidades especiais, não incluído nas 
anuidades escolares, de valor fixado conforme Lei 9870/99, igual para todos 
os alunos, que não exigem cuidados e profissionais específicos.

Também, é preciso registrar que a escola particular pode receber o 
portador de necessidade especial, se tiver pessoal, equipamento, condições, 
material e planejamento para propiciar ao necessitado o atendimento 
adequado e suficiente para fazer realmente sua inclusão social. Se isso não 
tiver, estará simplesmente falseando a verdade, ao prometer algo que não 
consegue ofertar e cumprir. Então, não fará inclusão, porque o deficiente 
receberá o mesmo ensino e cuidados que os demais alunos. Registre-
se que cada portador de necessidade especial é um caso, a ser avaliado 
individualmente. Não é impensável, por exemplo, pretender que o clínico 
geral ou cardiologista trate bem, conseguindo bons resultados, quem tiver 
problemas de coluna ou de articulação, como também o contrário no caso 
de cardiopata atendido por ortopedista? Como a escola não  especializada 
poderá operar o milagre?

Além do mais, constitucionalmente, a obrigação é apenas do Estado 
como um todo e não de cada escola da rede de ensino que mantiver, 
principalmente a de livre iniciativa.

Inconstitucionalidade

O artigo 208, inciso III, e o inciso III, §1º, do artigo 227 da Constituição 
Federal deixam bem claro que é dever do Poder Público o atendimento 
ao aluno portador de necessidade especial. Atendê-lo constitui dever do 
Estado e da Família. A escola particular não é uma coisa ou outra.

A matrícula na escola particular se faz anualmente, por contrato de 
adesão, como determina a lei. E o STF já decidiu que a escola não está 
obrigada a contratar com quem não quer ou não pode.

A Lei 9394/96 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional), artigo 4º, inciso 
III e também o Estatuto do Jovem, acertadamente, seguem a Constituição, 
prescrevendo ser obrigação do Estado.

ADIN ou ADI

Caso o Estatuto do Deficiente persista com a inclusão da palavra 
“privado”, no §1º do artigo 28 e nos artigos 29 e 30, assim se tornando lei, 
fatalmente sua constitucionalidade  será  questionada perante o Supremo 
Tribunal Federal.

Registre-se que cada portador de 
necessidade especial é um caso, a ser 

avaliado individualmente.“ “
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O PROBLEMA DO ENSINO MÉDIO

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

Cláudio Moura Castro é um dos poucos grandes pensadores da 
educação do Brasil, dono ainda de grande experiência inter-
nacional na área.

Na Veja, de 6/5/2015, publicou um artigo com o título “O pior ensino 
médio do mundo?” Afirma ser e aponta como principal razão o enorme 
número de disciplinas obrigatórias do currículo, a nada levando e não 
dando terminalidade alguma.

Tem razão. Há anos, quando Ministro da Educação, Ney Braga já 
dizia.

- No meu tempo, estudava-se muito de pouca coisa e se aprendia 
muito. Hoje, se estuda pouco de muita coisa e nada se aprende.

Diariamente, no Congresso Nacional, tramitam projetos, nitidamen-
te de cunho eleitoreiro, para atender grupelhos ou alguns profissionais, 
determinando-se a inclusão disso ou daquilo, obrigatoriamente, no cur-
rículo escolar da educação básica. E pior: em todas as séries ou anos. 
Simplesmente, se aumentam custos, número de disciplinas, com um 
pou-quinho de aula para cada uma. Atormenta-se o aluno e não se che-
ga a coisa alguma.

A verdade é que grande maioria prefere uma terminalidade profis-
sionalizante, técnica em nível médio, para ingresso imediato no merca-
do de trabalho. Se, posteriormente, houver pretensão quanto a cursar 
ensino superior, por conta própria, financiará cada um seus estudos. 
Ocorrendo isso, alivia-se a demanda por vaga em faculdades.

Um outro tanto, em razão da própria condição econômica, pretende 
o imediato prosseguimento de estudos em nível universitário.

A solução prática e econômica, com bons resultados, já aconteceu, 
no Brasil há muitos anos. Outra verdade irrespondível é que básicos e 
fundamentais no ensino médio são: Língua Portuguesa, Matemática, 
Física, Química, Biologia, Geografia, História e uma língua estrangeira 
moderna. Oito disciplinas e algumas não em todas as séries. O resto é 
consequência, vem por acréscimo, interesse, vocação ou tendência de 
cada um.

São tantas leis, resoluções, portarias, pareceres, base nacional co-
mum, currículos básicos, muito falatório com gasto de tempo e papel, 
para um péssimo resultado. Profissionalmente ou para ingresso em cur-
so superior, o egresso do ensino médio não tem bagagem ou preparo 
algum. Bate cabeça.

As boas soluções são encontradas na simplicidade: por que não 
ocupar dois terços da carga horária do ensino médio com as mencio-
nadas disciplinas básicas? O outro terço, conforme vontade do aluno e 
condição de oferta, de boa qualidade, por opção e vocação da escola, 
para profissionalização em nível técnico ou aprofundamento em conhe-
cimentos gerais propedêuticos? Também, nada impede que o aluno cur-
se, concomitantemente ou não, as duas opções.

Estamos num país de pobreza tão grande quanto suas dimensões 
continentais. Precisa de gente competente, de bons profissionais e de 
propriciar aos jovens, por sólida preparação, oportunidade de se engajar 
bem em mercado de trabalho dinâmico.

O que o cidadão continua sem entender é a insistência das autoridades em penalizar apenas o 
contribuinte pessoa física que quer cuidar bem da educação de seus filhos.

MANIA FISCALISTA CONTRA A
EDUCAÇÃO

Nas despesas com ensino infantil, fundamental, médio, técnico 
e superior o limite individual de dedução no Imposto de Renda 
é R$ 3.375,83.

Essa é a resposta da Receita Federal à extensa legião de brasileiros que 
ainda mantinha este ano alguma réstia de esperança no aumento do limite 
para dedução, mas, infelizmente, ainda não foi desta vez que o governo 
desistiu de ceder à mania fiscalista contra a educação.

O que o cidadão continua sem entender é a insistência das autoridades 
em penalizar apenas o contribuinte pessoa física que quer cuidar bem da 
educação de seus filhos.

O resultado dessa falta de atenção é o número alto de analfabetos, a 
baixa escolaridade em comparação com países tão ou mais pobres e os 
altos índices de repetência e evasão escolar.

Os Estados Unidos, Japão ou Coréia do Sul usaram a sala de aula como 
uma das peças centrais em seu afã de enriquecer, porque a educação fun-
ciona como um potente motor do crescimento econômico. Aqui, ao con-

trário, a lei é dura por deixar de considerar a educação como prioridade. É 
também obtusa, situando-se fora dos tempos modernos.

O que pode ser descontado do IR? Praticamente nenhuma despesa 
com a educação dos filhos em escola particular. E mais, despesas com estu-
dos de idiomas estrangeiros, livros e informática não podem ser deduzidas 
de forma alguma. Ora, R$ 3.375,83 são o equivalente a, mais ou menos, 
metade de uma parcela de um curso de medicina em uma instituição de 
ensino superior que trilha o caminho da qualidade.

Outro detalhe: como em muitas escolas privadas, especialmente do 
Infantil e Ensino Fundamental I, os alunos pagam o transporte escolar que 
os leva de casa à escola – pois os pais não confiam nada na segurança que 
o estado lhes deveria fornecer -, essas despesas também não podem ser 
deduzidas, nem mesmo aquelas com uniforme e material escolar.

O Brasil tem todas as condições de dar um salto em seu desenvolvi-
mento. Para isso a sociedade precisa priorizar a educação. O resto é falá-
cia. Ou discurso de político.

MARCELO BATISTA DE SOUSA
Pedagogo e administrador, presidente do Sindicato das Escolas Particulares de SC
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Um verdadeiro Samba do Crioulo Doido.
O FIES não é bolsa de estudo. Nem foi inventado pelo PT e 
seu governo. Vem de bem antes. É financiamento.

Foi e é usado como um dos meios que o governo tem para se livrar 
da demanda de procura por vaga na universidade pública, mesmo por-
que o custo aluno é bem menor na escola particular. É e foi usado como 
propaganda político-eleitoreira e para se afirmar a inclusão de aluno mal 
preparado na educação básica estatal. Muitos acreditaram, impreviden-
-temente, ter descoberto a galinha dos ovos de ouro. Grande parte das 
escolas não tem alunos seus, mas clientes do FIES.

Ninguém precisaria ser profeta para adivinhar que era e é uma bo-
lha, que um dia iria estourar. O resgate do financiamento se dá após a 
formatura do aluno, cobrando juros abaixo do necessário em nossa eco-
nomia. Logo, não gera recursos para garantir o financiamento de novos 
candidatos.

A cada ano, até semestre, cresce o número de candidatos, novas ins-
crições. As anuidades escolares crescem em seu valor, porque custos, 
tributos, encargos trabalhistas e sociais sempre estão em elevação, além 
da inflação que foi controlada, nunca debelada e agora corre em dis-
parada. Os recursos não são inesgotáveis, nem renováveis. Não brotam 
espon-taneamente da terra.

Claro que, num determinado momento, os recursos seriam insufi-
cientes e a bolha estouraria. Simplesmente, dinheiro curto.

Talvez, assim não ocorresse, se houvesse um valor determinado para 
financiamento a cada um, ficando o aluno com a responsabilidade da 
diferença e, se fosse o caso, negociaria com a escola.

Pois, a bolha estourou, como tudo estourou depois das últimas elei-
ções presidenciais.

MEC e FNDE, simplesmente, num dia 30 de dezembro, quando todos 
estão voltados para festas de final de ano, surpreendeu escolas, antigos 

alunos já financiados e futuros candidatos, mudando as regras do jogo, 
quando já iniciada a cobrança de pênaltes. E lá se foram expectativas, 
programas, preparação e planejamento, jogando qualquer envolvido 
ou interessado no desespero. Segundo a velha piada, disse a quem se 
achava no alto da escada, pintando parede:

- Segure na brocha, porque vamos tirar a escada.
Agora, MEC e FNDE, quando o governo aumenta impostos e reduz 

direitos, quer cometer a violência e a inconstitucionalidade de forçar 
as instituições de ensino a limitar o valor das anuidades escolares ao 
reajuste por um fajuto e inverídico índice de inflação em 2014, para não 
se falar na disparada que sofre em 2015. E intimida com seus órgãos e 
ministérios.

Enquanto isso, entidades estudantis e ditas organizações sociais ci-
vis que, nos últimos anos, são aliadas do governo, se calam e não fazem 
manifestações. E todos os prejudicados querem que o Judiciário resolva 
o problema da falta de planejamento, de visão e de recursos. Morreu a 
galinha dos ovos de ouro. Querem receber por precatório? Onde falta 
pão, todos brigam e ninguém tem razão. Os políticos onde estão? Há 
ainda aqueles que, para se afirmarem como bons prestadores de ser-
viço e aparecerem momentaneamente na mídia, atulham a Justiça de 
ações de resultado final imprevisível, porque a verdade dói: acabou o 
dinheiro e, sem ele, não sobrevivem FIES e PRONATEC.

O que se diz do FIES também se aplica ao PRONATEC.
Desse jeito, não há panelaço e buzinaço que consertem este país de 

fantasia, cheio de contos da carochinha. Talvez, se não fosse pelo que 
aconteceu com ela, a Petrobrás tivesse recursos para financiar FIES e 
PRONATEC, até porque, segundo se propalou, ela terá recursos infindá-
veis com as camadas do pré-sal.

No final de tudo, o que prevalece é mesmo o Samba do Crioulo 
Doido. 

A NOVELA DO FIES E PRONATEC

TRABALHO DE FORMIGUINHA
O dia a dia no Congresso Nacional requer paciência e per-

severança. A vigilância deve ser constante, pois a toda 
hora nascem projetos de lei, ora na Câmara dos Depu-

tados, ora no Senado Federal. Muitos vêm do Executivo e, às vezes, 
sob a forma de medida provisória.

O tempo é sempre um fator importante a considerar. Na Câmara, 
no mínimo, um projeto de lei passa por duas comissões: a de mérito 

A interlocução política e diplomática pode resultar em uma 
emenda ao projeto ou até mesmo na sua extinção, com tempo 
abreviado de solução. Outras vezes, esse vai e vem de interesses 
pode levar anos para se resolver.

Audiências públicas são meios válidos para colocarmos as nos-
sas ideias e preservarmos os nossos direitos constitucionais. Por 
vezes podem ser decisivas na arrumação de projetos de lei.

e a de Constituição, Justiça e Cidada-
nia. Portanto, há espaço para o tra-
balho de estudo e de ação. Já no Se-
nado, muitas vezes, o projeto tramita 
em apenas uma comissão de mérito 
e em caráter terminativo, tornando o 
tempo exíguo para ações.

Movimentos rápidos, consisten-
tes e certeiros são essenciais quan-
do se pretende defender os interes-
ses da escola particular, frente às 
ameaças do Legislativo e Executivo. 
A defesa à liberdade de ensino é de-
sencadeada primeiramente numa 
boa argumentação, através de con-
siderações junto aos parlamentares 
chaves no processo. 

Mas se nada disso resolver, ain-
da restará o Judiciário.

Como se vê, o processo pode 
ser lento, mas exige rápidas ações, 
como o da formiguinha que carre-
ga seu fardo e tem que contornar 
obstáculos inesperados, na sua 
luta incansável pela existência. As-
sim como as formigas que nunca 
perdem o rumo de casa, a CON-
FENEN não esquece o seu dever 
de defesa intransigente da escola 
particular.

...................
JOÃO LUIZ 

CESARINO DA ROSA


