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Natureza da Emenda 

Modificativas: propõe um texto alternativo (por meio da supressão de parte, inclusão de 
complemento ou altera a redação) a uma tese do Livro 5. 

Indique aqui o número da tese a ser modificada (Modificativa) 

245 

Inserir o texto modificado apontando a supressão de parte, inclusão de 
complemento ou a alteração da redação. (Modificativa) 

A captação de recursos próprios pelas instituições de ensino 
superior não pode e não deve submeter essas instituições aos interesses 
exclusivos do mercado, além disso defende para que haja uma fiscalização eficiente na 
distribuição dos recursos, assim evitando com que haja desvio de verbas. 

Justificativa (Modificativa) 

O Brasil é um país muito grande e com variadas diferenças regionais, a educação 
para os moradores do campo merece ser olhada com cuidado principalmente na fiscalização 
de como os recursos destinados para a educação chegam nesses municípios. Pois ao 
contrário dos grandes centros urbanos, quem mora nos pequenos municípios, pequenas 
vilas e comunidades acaba encontrando muito mais dificuldades para dar continuidade aos 
seus estudos, seja por conta da falta de infraestrutura, a dificuldade de locomoção ou a 
escassez dos recursos financeiros. com isso o número de evasão escolar em alguns estados 
chega a ser gigantesco, com destaque para as regiões norte e nordeste do país. 

São duas sugestões a serem colocadas aqui, a primeira seria garantir a boa 
fiscalização na distribuição dos recursos destinados à educação e a segunda seria de 
encontrar maneiras para que a evasão escolar possa diminuir no país, com um olhar 
específico para cada realidade regional de norte a sul do país. Além também de apresentar 
uma proposta para garantir uma fiscalização eficiente na distribuição dos recursos de 
investimento em educação no Brasil que só vem caindo a cada ano, a maior prova disso 
está no atual governo brasileiro que vem constantemente diminuindo o investimento nas 
universidades e institutos federais, por exemplo. Com uma fiscalização eficiente se torna 
mais garantido que não haja desvio de recursos. 

Pois não tem como almejar que o Brasil um dia chegue ao patamar das grandes 
nações indo na direção contrária, e a educação como a base de tudo merece o seu destaque 
e o seu reconhecimento nesse processo. E até mesmo tendo bastante cuidado em como 
esses recursos para a educação são aplicados, já faria uma diferença considerável. Por fim, 
garantir que a educação seja realmente para todos seja para as pessoas dos grandes 
centros urbanos ou daqueles que habitam nos pequenos municípios ou comunidades e que 
também ajudam a construir essa nação. 

 

 


