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DO STF, DECISÃO. E A SOLUÇÃO?

JULGAMENTO NO STF

Trata-se de uma 
decisão judicial da 

mais alta corte. 
Evidente que não 

cabe à Jus�ça ditar 
soluções, salvo de 
natureza jurídico-

legal-
cons�tucional.

m 9 de junho, dez meses após o ajuizamento da ação, o STF 
julgou a liminar e o mérito da ADI 5357-DF. 

O pedido na ação se referia a apenas parte de disposi�vos dos 
ar�gos 28 e 30 da Lei 13146/2015, principalmente do adje�vo 
“privadas”, por obrigarem toda e qualquer escola, a �tulo de 
inclusão, a receber todo �po de deficiente, mesmo não tendo 
preparação, ap�dão, vocação e opção para fazê-lo e atender bem e 
eficientemente, com sucesso, o portador de necessidade especial. 
No caso da escola par�cular, sem pagar pelos serviços extraordiná-
rios que cada um causar, com serviços não u�lizados por seus 
demais alunos.

Parece que opção, vocação, ap�dão, preparação específica por 
alguma coisa, profissão e a�vidade também são direitos humanos e 
fundamentais de cada um.

A tônica do julgamento foi inclusão (apenas socialização?), foi 
direito e garan�a individuais e fundamentais.

Trata-se de uma decisão judicial da mais alta corte. Evidente que 
não cabe à Jus�ça ditar soluções, salvo de natureza jurídico-legal-
cons�tucional. Nem se pode pretender que os notáveis ministros 
sejam técnicos e aprofundados em educação e, nela, muito 
versados, experientes e vivenciados.

O Ministro Edson Fachin, relator, afirmou que escola par�cular é 
agente econômico. Até agora, parecia ser serviço de interesse 
público, de relevância social, livre à inicia�va privada, para atender 
opções, crenças, convicções, filosofia ou sen�mento religioso 
(também direito humano e fundamental), �pico da democracia, 
como contraponto ao perigoso ensino monocrá�co estatal, muito 
próprio de estados e governos de força e ditatoriais (no Brasil, 
nunca ocorreu).

O ensino privado se mantém e é prestado com os recursos 
provenientes das anuidades escolares que recebem de seus alunos, 
os quais englobam todos os custos. Não está obrigado a conceder 
gratuidades, no todo ou em parte, pelos serviços que presta. E é 
legalmente proibido de cobrar de todos por serviços que só 
prestam a alguns.

O Min Gilmar Mendes alertou para o perigo de se tornar a Lei 
13146/2015 apenas mais uma das tais que não pegam. Para o Min.

Marco Aurélio, cumprimento do Estado 
feito com chapéu alheio.

Aliás, o Min. Marco Aurélio foi o 
único que se deteve longamente no 
exame, aspectos, consequências e 
inviabilidade das exigências con�das 
nos ar�gos 28 e 30 da Lei 13146/2015.

“O Estado não pode cumprimentar 
com o chapéu alheio, não pode compelir 
a inicia�va privada a fazer o que ele não 
faz porque a obrigação precípua é dele 
(Estado) quanto à educação. Em se 
tratando de regime democrá�co, a 
intervenção estatal deve ser mininualis-
ta. A educação é dever de todos, mas é 
dever precípuo do Estado”.

JULGAMENTO NO STF

MIN. MARCO AURÉLIO

E A SOLUÇÃO?
Só o tempo dirá. Não deverá demorar muito para os 

deficientes que, a �tulo de inclusão social, serão enfiados em 
toda e qualquer escola. Será breve para aqueles que, 
provavelmente, por preconceito contra a escola pública, 
preferem o ensino privado, mas não querem pagar por seus 
serviços. São privilegiados, protegidos em seus direitos humanos 
e fundamentais de preferência e opção, sem pagar por ele, 
podendo.

Quem deve ter a solução proposta e imediatamente? 
Provavelmente a Federação Nacional das APAES, a  OAB do Brasil, 
a Advocacia Geral da União e, de cera forma, o Procuradoria 
Geral da República, que, na ação, de unhas e dentes, se bateram 
pela cons�tucionalidade e inteireza da Lei 13146/2015. 

Talvez, seja salutar que escolas públicas e privadas as 
procurem para consulta e firmar convênios, porque devem ter a 
fórmula mágica e milagreira.

DEFICIENTE É ESPECIAL! MERECE CARINHO, 
ATENÇÃO E ESCOLAS ESPECIAIS.

Mala Direta
Básica
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FALA DO PRESIDENTE
Prof. Roberto Dornas

ROBERTO DORNAS

a primeira página, se comentam aspectos, causas e conse-
quências da Lei 13146/2015 e do julgamento do AI 5387-DF.

Na úl�ma, “Deficiente: Escola Especializada ou Comum?” com 
manifestações públicas do Movimento Orgulho Au�sta Brasileiro e 
de neurologista.

Qual será a solução adequada dos problemas e dificuldades?
Talvez, a Advocacia Geral da União, a OAB do Brasil, a Federação 

Nacional das APAES, a Procuradoria Geral da República e tantos 
outros que se batem e se bateram no Congresso Nacional e perante 
o STF, na ADI 5357-DF, tenham em cartola de mágico a solução 
adequada e plena. Também, devem tê-la os que se bateram pela 
citada lei nas redes sociais. Chegou a hora de dizê-la. Prova-
velmente,  até agora não quiseram anunciar, para não servir a 
interesses eleitoreiros, não ficar na vitrine ou não se exporem em 
microfones e holofotes (pessoal da escola pública por exemplo).

Presume-se qual deve ser a receita milagreira que têm: prender 
todos os diretores, professores, pessoal técnico e funcionários de 
qualquer escola, de preferência em regime fechado, para que 
tenham tempo integral dedicado à educação.

SOLUÇÃO: 
PRISÃO DE DIRETORES E PESSOAL DA ESCOLA? 

E AMÉM?

N
Do Ministério Público, cons�tui vezo, fruto dos ossos e vícios do 

o�cio, falar em prisão e com ela ameaçar, para solução de qualquer 
caso ou situação.

Seguramente, em pouco tempo, estarão todos preparados para 
resolver o eterno problema do deficiente, da educação brasileira, 
de sua qualidade e da vergonhosa colocação do país nos testes 
internacionais de avaliação.

Em breve, brilharemos intensamente e a custo baixíssimo. E 
ganharemos sucessivamente o Prêmio Nobel por genialidade 
“Mentes Brilhantes”. Poderemos efusivamente comemorar no 
Carnaval, não perderemos mais por 7x1, nem seremos desclassifi-
cados por Peru, Equador e Hai�. O Ibis será campeão brasileiro de 
futebol. E Judas vai se apresentar à P.F. e fazer delação premiada e 
dizer que só ficou com trinta dinheiros.

Alto e bom som, batendo no peito e nos ufanando, gritaremos; - 
ESTE PÁIS É SÉRIO, MUITO SÉRIO. CRIANÇAS, AMEM 
INTENSAMENTE ESTE PAÍS, COM FÉ E ORGULHO.

Desmen�remos De Gaulle e ressuscitaremos Olavo Bilac e 
acabaremos com preconceitos, tornando-nos um país tropical, 
abençoado por Deus. 

Amém. E ORA, BOLAS! Só... rindo!...

1 – DIRETORIA CONSULTIVA
Presidente - Roberto Geraldo de Paiva Dornas – MG
1 º Vice-Presidente -  Paulo Antônio Gomes Cardim – SP
2 º Vice-Presidente -  José Ferreira de Castro – PE
3 º Vice-Presidente -  Arnaldo Cardoso Freire - GO
Diretora-Secretária -  Rosa Cecília Santos Pereira – BA
Diretor-Tesoureiro -  Samuel Lara de Araújo – MG
Diretor Adjunto - Sérgio Antônio Pereira Leite Salles - Arcuri – SP

 José Joaquim Macedo – SE
Ary Gomes dos Santos – RJ
Raimundo Soares Figueiredo – MA
 José Sebas�ão Filho - SE
 João Roberto Moreira Alves - RJ
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2 – CONSELHO FISCAL
Titular: João  Luiz Cesarino da Rosa – RS
Titular: Ricardo Furtado - RJ
Titular: Emiro Barbini - MG
Suplente: Bárbara Heliodora Costa e Silva - AL
Suplente: Paulino Delmar Rodrigues Pereira - MA
Suplente: Roberto Pontes da Fonseca - MG

3 – CÂMARA DE ENSINO SUPERIOR
Presidente: Jorge de Jesus Bernardo - GO
Vice-Presidente: Suely Melo de Castro Menezes - PA

REPRESENTANTE DA DIRETORIA-EXECUTIVA: 
Arnaldo Cardoso Freire – GO
Membro: José Sebas�ão dos Santos Filho – SE
Membro: Elizabeth Regina Nunes Guedes – RJ
Membro: Marco Flávio de Alencar – RJ
Membro: Leonil de Aquino Pena Amanajás - AP

4 – CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Presidente: Samuel Lara de Araújo - MG
Vice-Presidente: Thiers Theófilo  Bom Conselho Neto – MG

REPRESENTANTE DA DIRETORIA-EXECUTIVA:
José Ferreira de Castro - PE
Membro: Samuel Lara de Araújo - MG
Membro: Dálton Luís de Moraes Leal - PI
Membro: Flávio Roberto de Castro - GO
Membro: João Bosco Argôlo Delfino - SE

5 – SECRETÁRIO-EXECUTIVO
Sebas�ão Garcia de Sousa
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I – Portaria Desconhece Lei (Aluno Deficiente)
A Portaria MEC nº 243, de 15/04/16, desconhece a Lei 

13146/2015 (Estatuto do Deficiente), ao estabelecer  os critérios 
para funcionamento, avaliação e supervisão de ins�tuições 
públicas e filantrópicas para atendimento de alunos com deficiên-
cia ou superdotação.

Repõe  a matéria como prevista na Cons�tuição e na Lei 
9394/96 (LDBEN), seguidamente regulamentada pelos conselhos 
de educação; modalidade de ensino especial, a ser ministrado por 
escolas ou cursos especializados, que se preparam e se propuseram 
a fazer, sendo para tal autorizados. Quanto à escola par�cular, 
reserva normas especiais, con�das na portaria, apenas para as 
escolas especializadas filantrópicas

Embora sendo portaria, revela bem o pensamento e a experiên-
cia do MEC, daqueles que realmente entendem de educação, 
desconhecendo o absurdo e perverso da Lei 13146;15, que 
pretende generalizar o atendimento por toda e qualquer escola.

II - Artes e Música na Educação Básica
O §2º do ar�go 26, Lei 9394/96 (LDBEN), dispõe:

“§2º - O ensino da arte, especialmente em suas 
expressões regionais, cons�tuirá componente 
curricular obrigatório nos diversos níveis da educa-
ção básica, de forma a promover o desenvolvimento 
cultural do aluno.”

Observe-se inicialmente: em todos os níveis (educação infan�l, 
fundamental e médio), mas não obrigatoriamente em todas as 
séries. No ensino médio, parece melhor sob a forma de Literatura.

Frise-se que o disposi�vo realça em “suas expressões 
regionais”.

Ministro Recebe CONFENEN
No dia 8 de junho, o Ministro da Educação, Mendonça Filho, 
recebeu em seu gabinete,  a diretoria  e  outros  representantes  
da  CONFENEN.
Acompanhou a CONFENEN o Dep. Sóstenes Calvacan�-RJ, como 
costumeiramente tem feito.
O Presidente da CONFENEN disse ao Ministro que se tratava de 
uma visita de cortesia, para cumprimentá-lo, homenageá-lo, 
demonstrar-lhe confiança e desejar-lhe isso e não para pedir-lhe 
alguma coisa.
Mendonça Filho manifestou seu agradecimento.

Em 2/5/16, a Lei 13278 alterou o §6º (que previa música) do 
ar�go 26, dando-lhe a seguinte redação:

“§6º - As artes visuais, a dança, a música e o teatro 
são linguagens que cons�tuirão o componente 
curricular de que trata o §2º deste ar�go.”

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA

Definidos, pois, os conteúdos programá�cos de Artes. Di�cil 
será encontrar professores preparados para lidar com eles.

Melhor e mais viável, a escola ter um professor responsável pela 
ministração de Artes e desenvolver os conteúdos sob a forma de 
promoção das a�vidades em projetos, trabalhos e apresentações 
que orientem e envolvam os conteúdos.

Não é despiciendo dizer que Artes têm caráter forma�vo e, por 
isso, não comportam avaliação para efeitos de promoção ou 
reprovação. E ainda, não se esquecer de Literatura.

Os conteúdos de Artes se integram bem com Educação Física.

III – ADI 2545  (Filantrópicas)
A ação é contra a primeira lei do FIES, por obrigar a escola 

filantrópica a retribuir, em bolsas integrais ou parciais, o correspon-
dente à isenção da contribuição previdenciária patronal. A 
CONFENEN entende que tal exigência re�ra a isenção e representa 
tributo indireto a ser pago pelas filantrópicas, ferindo sua 
imunidade cons�tucional

Deferida a liminar pela Min. Ellen Gracie, em fevereiro de 2001, 
foi referendada por unanimidade pelo pleno.

A lei foi revogada. No entanto, antes e depois da liminar, 
também com ela, gerou efeitos enquanto teve vigência. Por isso, é 
importante o julgamento do mérito.

Atualmente, está sob relatoria da Min. Carmem Lúcia. Já entrou 
em pauta do pleno três vezes em 2016, tendo sido adiado o 
julgamento.

IV – Sem Acórdão 
O STF, em 09/06/16 julgou a ADI 5357-DF. Ainda não há 

acórdão. Conforme ele, podem ocorrer embargos declaratórios. Só 
após tudo encerrado, ocorrerá a defini�va decisão. (mais 
informações em outras páginas)

Em maio, esteve presente à reunião da  CONFENEN,  o 
Deputado Laércio Oliveira, do Solidariedade/SE. Com os presen-
tes, debateu questões ligadas à educação e tributação de escolas 
par�culares.

COMBATE A CORRUPÇÃO, AJUDE O MINISTÉRIO PÚBLICO/DF E 
A CGU: (61)3343-9783, (61)3343-9466, CEL 99205-7635 

E-MAIL: campanhacorrupcao@mpd�.gov.br

CONFENEN VISITA MINISTRO

<
DEPUTADO LAÉRCIO OLIVEIRA
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Polí�ca de Gêneros na Base Nacional 
Curricular Comum

Deficiente: Escola Especializada ou Comum?

Abancada dos evangélicos no Congresso Nacional tem 
comba�do a polí�ca de gêneros na escola, por razões 
bíblicas, de crença e de filosofia educacional. O mesmo 

ocorre, em geral, com os evangélicos e com algumas famílias que 
têm conseguido medidas judiciais para que seus filhos não sejam 
subme�dos à tal polí�ca.

Não estão sozinhos. São vários os conselhos estaduais e 
municipais de educação, assembleias legisla�vas, câmaras de 
vereadores e organizações sociais que tëm a mesma opinião. 
Silentes estão apenas as escolas públicas, por razões óbvias.

A  verdade  é que o chamado BNCC não cuida de um currículo 
nacional mínimo e básico, para assegurar a unidade brasileira, mas 

de conteúdos programá�cos, comuns num país diverso. Envereda-
se simplesmente por polí�cas ideológicas, desrespeitando a 
liberdade de crenças, de convenções filosóficas, de ensinar e de 
aprender. Cuida da socialização estatal da cultura e do pensamento.

Espera-se que os atuais governantes e o MEC ouçam mais e 
provoquem debates elucida�vos sobre a polí�ca de gêneros na 
escola e a base nacional curricular comum, antes de enfiá-las à 
força e açodadamente pela goela adentro de  todos, como vinham 
fazendo os governantes recentemente afastados.

Agência Brasil, Geral, Matéria 
2/4/2016

A Lei 13146/15 está em vigor. Determina que toda e qualquer 
escola faça inclusão social de todo e qualquer deficiente (bastante 
socializar, conviver apenas). O S.T.F. decidiu que é inteiramente 
cons�tucional.

Mas, será? A matéria transcrita a seguir parece afirmar o 
contrário. E os menos aquinhoados de recursos terão o pronto e 
eficiente amparo do Estado? O tempo dirá.

DIA MUNDIAL DA CONSCIENTIZAÇÃO AUTISTA – MOVIMENTO 
ORGULHO AUTISTA BRASILEIRO

Agência Brasil, Geral,  02/04/16
No Dia de Conscien�zação Au�sta, pais contam desafios para 

desenvolvimento
Em vez de brincar com seu carrinho, o pequeno Jorge se diverte 

com as rodas de seu automóvel plás�co. “Ele gosta mesmo é de 
girar a roda do carrinho. Já percebi também que é mais interessante 
para ele brincar com a caixa do que com o brinquedo. Com a caixa, 
ele mesmo constrói sua brincadeira”, descreve o jornalista Victor 
Babu Lizárraga, pai ado�vo do Jorginho, 3 anos. O menino tem 
transtorno do Espectro Au�sta (TEA). A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) escolheu hoje (2) para lembrar o Dia Mundial de 
Conscien�zação Au�sta.

O pai se emocionou ao descrever o menino: “O Jorginho não é 
uma criança que fala, ele não verbaliza, mas entende tudo. Você 
pede para ele fazer uma coisa, ele faz. Primeiro ele demorou muito 
a andar, foi apenas com dois anos e seis meses. Depois vieram os 
movimentos repe��vos”, conta. Lizárraga é a�vista, engajado na 
difusão das informações sobre o au�smo no Brasil e em países 
la�no-americanos.

Para ele, o autoflagelo é o momento mais doloroso de quem 
lida com o au�smo. “É a parte mais feia do transtorno. Se ele não 
se faz entender, ele se agride porque ele não consegue passar o 
que ele quer. Ele se bate no rosto, bate a cabeça na parede. Aí 
tenho que pegar no colo, explicar. É um aprendizado o tempo 
todo.”

Tratamento
A intervenção do transtorno se baseia em quatro eixos, em 

torno de uma abordagem individual, neurobiológica. Nesse 
contexto, há um trabalho mul�disciplinar, com neurologista, 
fonoaudiólogo, terapeuta educacional, educador �sico. O 
segundo aspecto é a abordagem psicossocial, tratamento de 
atrasos mais evidentes. Em conjunto, há o  tratamento das 
comorbidades, os transtornos associados, como a hipera�vidade, a 
hipersensibilidade audi�va, problemas com sono, transtornos 

alimentares, fobia social. O quarto eixo é o cuidado psicoeducadci-
onal, em que se prepara a escola para receber a criança au�sta, com 
brinquedos, infraestrutura adequada, métodos e formas para que 
o ambiente seja prazeroso para entreter e manter o aluno em sala 
de aula.

O neuropediatra Clay Brites aponta a desinformação como um 
dos principais desafios do transtorno. “Quando se dissemina 
conhecimento, reduz preconceitos e resistências”, disse. “Atrapa-
lha muito o processo, o aparecimento de que o au�sta é puramente 
emocional; que basta dar carinho que melhora; que �rar alimento 
melhora”, completa.

CORREIO BRASILIENSE
Grupo Organiza Carreata pelo Dia Mundial de 
Conscien�zação do Au�smo
O ato contou com cerca de 80 veículos que rodaram pela 

região central de Brasília na manhã deste sábado (2/4)
O ato teve como mote o pedido de instalação de “escolas 

clínicas” – espaços que tenham atendimento psicológico específico 
para au�stas junto às escolas – e a redução de jornada de trabalho 
sem redução de salários dos servidores com filhos au�stas, para 
que tenham mais tempo para atender as necessidades das 
crianças.

ESTADO DE MINAS – 06/03/16
Síndrome de Guillain–Barré
Gustavo Daher Vieira de Moraes Barros
 (Diretor do Serviço de Neurologista do Mater Dei) 
“A síndrome de Guillain-Barré é um processo inflamatório que 

ataca os nervos do corpo, podendo gerar perdas de sensibilidade 
de força muscular. Em sua forma mais grave, a doença pode 
paralisar a musculatura da respiração, com risco de morte, caso o 
paciente não esteja em um ambiente hospitalar adequado.

Diante de uma suspeita, é fundamental que a pessoa seja 
imediatamente avaliada por um neurologista, em um ambiente de 
pronto-socorro. Com uma avaliação adequada, o diagnós�co pode 
rapidamente ser descartado ou confirmado, indicando o tratamen-
to correto a ser feito. O prognós�co dessa doença está diretamente 
relacionado à rapidez com que o diagnós�co é feito e o tratamento 
instaurado.”

SE NA DOENÇA, ESTABELECIEMNTO INADEQUADO E FALTA DE 
ESPECIALISTA MATAM, QUE IMAGINAR DE ESCOLA NÃO 
ESPECIALIZADA QUANTO A DEFICIENTE, SOBRETUDO SE DE ORDEM 
MENTAL OU INTELECTUAL? OU SE CRIA UM MORTO-VIVO? O 
DOENTE PODE SER ENTREGUE A UMA CLÍNICA GERAL, EM NOME 
DA INCLUSÃO SOCIAL?
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Estudante é Alienado 
pela Aprendizagem

Acabou. 
As Histéricas Berram e Choram

Certos sintomas decorrentes do modo de ser e de viver de uma 
dada sociedade são notados de forma privilegiada no ambiente 
escolar. Isso decorre de ser este um lugar social privilegiado, com três 
importantes variáveis: o tempo, espaço; e o número de pessoas 
envolvidas. A escola, por sua vez, não está fora desta mesma 
sociedade e atua ora fazendo contrapontos e tensionando, ora 
reforçando e legi�mando determinadas prá�cas. A síntese da 
atuação dessas forças é sen�da, fortemente, nas crianças e nos 
jovens, seja, pela forma como falam, escrevem, opinam, vestem, 
relacionam-se com os colegas ou com a figura de autoridade.

Tem sido recorrentes algumas falas, vindas de diferentes 
contextos em relação à imaturidade e falta de autonomia dos 
estudantes. No desdobramento desta constatação, segue a 
dificuldade de ouvir; organizar o local de estudo; a ausência da 
coordenação motora fina, que influencia no recorte de uma folha, na 
colagem, no manuseio de equipamentos ou na própria escrita. 
Algumas habilidades cogni�vas estão ficando a desejar, como a 
resolução de contas básicas para a solução de problemas que 
extrapolam os exercícios da aula de Matemá�ca; a falta de noção de 
proporção; ausência de conteúdo para uma produção de textos e 
mais uma série de itens.

Há um movimento que depende muito da família e, em parte, da 
escola, mais especificamente com a educação infan�l e as primeiras 
séries do ensino fundamental. Abandonamos algo essencial, que é a 
linguagem corporal. No afã de vermos nossos filhos lendo e 
escrevendo, cada vez mais cedo, minimizamos o tempo de brincar e 
jogar. Suprimimos o pular, saltar, correr, equilibrar, escalar, esquivar, 
agarrar, lançar, e tudo isso com seus respec�vos tombos, arranhões e 
trombadas. Enxergamos tudo como ameaça.

Estamos presenciando e sen�ndo a falta que faz o equilíbrio, o 
ritmo, a noção de espaço, de tempo, coordenação motora grossa e 
fina, pensar estrategicamente e de forma antecipada. Sabem onde 
se aprende isso? Na queimada, na amarelinha, no soltar elás�co, no 
pular corda individual ou com pequenos grupos, nas brincadeiras 
cantadas com gestos e em duplas, trios ou quartetos, pegador, no 
soltar pipa, no boliche, na bola de meia e de gude, rouba-bandeira, 
para citar alguns. Quantas e quantas horas nossas crianças estão 
passando em ambientes fechados, fazendo programas de adultos ou 
na frente de uma tela de smartphone, tablete ou TV?

O sujeito-estudante tem sido um alienado do próprio processo 
de aprendizagem. Sujeito oculto. Ele não comparece, não se engaja 
intelectualmente e não se mobiliza para o saber. Isso foi ensinado e 
começa, a meu ver, desde a hora de acordar, quando despertamos 
por eles. Providenciamos o café, pensamos o lanche, resolvemos o 
problema do transporte, dos esquecimentos, do uniforme e da 
organização do quarto. Chegamos ao ponto de atravessar a rua por 
eles. Considero  que nosso cer�ficado de bons pais e educadores 
deveria ser medido pela autonomia alcançada por nossos filhos. Para 
cada idade há um grau de autonomia a ser alcançado. Tenho sérias 
dúvidas se seremos aprovados.

Para concluir, deixando uma palavra de esperança, aposto no 
inves�mento de cada família na qualificação da infância. A decisão 
de colocar uma criança no mundo deveria ser precedida de uma 
promessa de preservar e amparar para que ela tenha tempo para ser 
criança. Que as escolas sejam avaliadas pelo tempo inves�do em 
tempos qualificados de jogos e brincadeiras, música e arte. Que seus 
professores sejam, antes de qualquer coisa, brincantes e disponíveis 
corporalmente para este diálogo lúdico. Que nossos filhos tenham 
problemas e que mostrem não apenas o novo brinquedo eletrônico, 
mas o roxo no braço, o joelho ralado. Isso fortalece, cria fibras, 
desenvolve o senso de autoproteção, aguça os sen�dos, deixa-as 
espertas e ágeis. Que possamos “dar corda”, sem soltar as pontas.

Estado de Minas
06/05/16

Aleluia Heringer Lisboa Teixeira
Diretora do Colégio Santo Agos�nho – Unidade Contagem

Fábio P. Doyle
Jornalista, da Academia Mineira de Letras

CHEGOU ao fim. E quase não chega, pela decisão certamente bem intencionada, 
mas inédita, imprudente e intempes�va, do Ministro Teori Závasck, com a 
concordância surpreendente dos demais integrantes do STF, de derrubar, de afastar o  
Presidente  da  Câmara,  pai  e  patrono  do  impeachment, exatamente um dia antes 
de sua aprovação pela Câmara dos Deputados. Agora, acabou. A cor�na já baixou. A 
plateia, ves�da de vermelho, deixa o teatro. Cabisbaixa. Mas com algumas já famosas 
“mulheres histéricas do PT”, berrando impropérios. Entre elas, senhoras senadoras, 
lideradas pela loura paranaense de nariz arrebitado, arrogante, apesar de estar sendo 
processada pela Polícia Federal e pelo MP por desvio de fundos da Petrobras ou 
assemelhados. E senadoras comunistas ou supostamente socialistas, deputadas, 
mulheres do povo contratadas para fazer o fundo do berreiro. Entre elas, aquelas que 
tumultuaram um voo Salvador-Brasília, umas 30, subvencionadas pelo PT para 
par�cipar de um “Congresso de Mulheres”, sabe-se lá com que finalidade, a não ser 
tumultuar voos comerciais berrando, sempre histericamente, , refrões contra o 
impeachment. Reparem que o histerismo dilmista-pe�sta é marcadamente feminino, 
com a ressalva e todo o respeito pelas mulheres sóbrias, discretas, educadas, 
sensatas, certamente a maioria.

ASSIM, melancolicamente, se encerra o governo da senhora que impôs aos 
subalternos, ministros e parlamentares inclusive, chamá-la de “presidenta”. O 
ridículo começava neste ponto e evoluía estapafurdiamente, no primeiro mandato, e 
mais acentuadamente depois da reeleição ob�da via estelionato eleitoral, até chegar, 
no dia 12, ao ato final. A cor�na desceu, sem aplausos, mas com choros, ranger de 
dentes e palavrões. Além de ameaças temerárias e criminosas do patrono da 
“presidenta”, o Sr. Lula da Silva, que anunciou botar nas ruas o exército do Stédle, o 
dos chamados sem-terra, sem-teto, certamente sem emprego, além daquele 
remunerado pelo PT/governo para a missão de promover arruaças e, agora, guerrilha 
urbana.

A PROVOCAÇÃO, se concre�zada, poderá custar caro para os comandantes e 
integrantes do tal “exército” de Stédile e para o país, de quebra, para todos nós, 
cidadãos perplexos. Se a tal guerrilha urbana e rural preconizada pelo irresponsável 
Lula da Silva, que já deveria estar preso se Moro o �vesse sob sua jurisdição, 
acontecer mesmo, qual a solução lógica: confronto com as polícias militares. E se 
estas, sem recursos e sem soldados, não derem conta do recado, quem será 
chamado? O verdadeiro Exército, com “e” maiúsculo, como convém. Depois, vão 
reclamar. Como já aconteceu antes. Queira Deus que a este ponto não chegue a 
irresponsabilidade do pe�smo-lulismo-dilmismo-estedilismo. Não deve mesmo 
chegar, pois desde o dia 12 os cofres públicos estão fechados para os arruaceiros. Sem 
eles, quem financiaria os amo�nados?

A PROPÓSITO, se o novo presidente me permite, uma sugestão acauteladora, 
apenas acauteladora, senhores do outro lado da cerca: na formação/ex�nção de 
ministérios, imposição nacional, o novo presidente Michel Temer deveria, como seu 
primeiro ato, ex�nguir o Ministério da Defesa, criado pelo falso bom mocismo-
esquerdizante do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso com o obje�vo de 
submeter os militares da Marinha, da Aeronáu�ca e do Exército ao comando de um 
civil, de um polí�co, chegando a um comunista na gestão Dilma. Se for di�cil, por 
questões financeiras, o retorno do status de ministério a cada um dos comandantes 
daquelas corporações, que se encontre outra classificação no sistema organizacional 
do novo governo civil. Polí�co sem tradição militar, comandando velhos e experientes 
generais, almirantes e brigadeiros, é querer afrontar os que tantos serviços, inclusive 
na guerra, já prestaram ao país.

O CERTO, o auspicioso, o que se deve comemorar, sem exageros, sem humilha-
ções, sem arrogância, até com um pouco de comiseração para com a presidente 
afastada, que sempre considerei bem intencionada, mas incompetente e permissiva, 
mais ví�ma do PT e de Lula do que corrupta, é o fim de um período, um longo período, 
iniciado com Lula, que só causou danos ao Brasil e aos brasileiros. Basta lembrar os 10 
milhões, ou mais, de desempregados, as empresas em risco falimentar, a economia 
em declínio, o caos social e polí�co que nos transformaram, a nós todos que aqui 
vivemos e trabalhamos, os que ainda têm trabalho, em alvos da chacota internacio-
nal.

TEMER assume com o dever de consertar tudo o que foi feito de errado pelas sua 
antecessora, que agora vai pedalar em outras plagas. Será uma missão di�cil. 
Complexa. Arriscada, por envolver medidas de caráter certamente radicais. Que ele 
não cometa novos enganos, como se temia em  face das primeiras no�cias 
relacionadas com o seu ministério. Ele sabe que, como ocorreu com Dilma, poderá 
ocorrer com qualquer outro presidente, governador, prefeito. E com ele, certamente. 
O jeito brasileiro de todas as classes, de todos os níveis culturais, de todas as idades, é 
confiar, procurar ajudar e rezar muito, cada um para o seu Deus de preferência. 
Amém.

Estado de Minas - 16/05/16
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Obrigatoriedade e Idade de Matrícula
A Cons�tuição e a LDB estenderam obrigatoriedade de educação 

básica aos quatro anos de idade, no pré-escolar.
O Estado é obrigado a atender a criança de quatro anos no pré-escolar 

e o pai, obrigado a matriculá-la.
Para o pai, a obrigatoriedade é aos quatro, não estando impedido de 

matricular antes se quiser, a criança �ver condições e a escola aceitar.
A escola fica com a obrigação de aos quatro anos aceitar a matrícula no 

pré-escolar. O pré-escolar tem duração de dois anos: aos 4 e 5 de idade.
Logo, o requisito para matrícula no fundamental não é mais a idade 

mínima de 6 anos, mas de ter a criança, antes, dois anos de pré-escolar (não 
são dois anos de educação infan�l – que começa em qualquer época antes 
dos 4 anos de idade).

Quanto à data de aniversário, o STJ já decidiu que valem as normas 
federais: até 31 de março. Relator: Min. Sérgio Kukina. Proc R. Esp – 
1.412.704-PE (2013/0352957-0). Houve recurso extraordinário ao STF 
indeferido monocrá�camente pelo Min. Celso de Melo, de que se interpôs 
agravo.

O COMISSÁRIO Aloizio Mercadante anunciou que o Ministério da 
Educação estuda a elevação de 2.5 para 3,5 salários mínimos (de R$ 2.200 para 
R$ 3.080) do teto de renda familiar para o acesso de jovens ao financiamento 
público de seus cursos universitários. É uma proposta desonesta, baseada em 
argumentos falsos, des�nada a beneficiar empresários afortunados.

A proposta é desonesta porque se a elevação do teto fosse necessária, o 
comissário deveria ter começado os estudos em janeiro de 2012, quando 
assumiu o Ministério da Educação pela primeira vez. Se o doutor quer estudar, 
tudo bem. Se resolver tomar a medida no caso de um governo, trata-se de puro 
fim de feira.

O tema carrega argumentos falsos porque, segundo o governo, há “vagas 
remanescentes” nas faculdades privadas. Nas palavras de Mercadante, “houve 
uma frustração, uma oferta muito superior à demanda”. Na conta das 
empresas que operam nesse mercado, seriam 140 mil as tais “vagas remanes-
centes”. Assim como um vendedor de berinjelas fecha a feira sem vender todos 
os seus legumes, os donos de faculdades privadas ofereceram vagas em suas 
escolas e não �veram compradores ao preço que pediam. São apenas vagas 
ociosas em seus empreendimentos e o Fies (Fundo de Financiamento 
Estudan�l) não tem nada a ver com isso.

Dizer que há “vagas remanescentes” no Fies é o mesmo que dizer que há 
BMWs remanescentes numa concessionária. O Fies não gera vagas, gera 
financiamentos e em 2014 ele chegará a R$ 14 bilhões. Nessa época de vacas 
burras, um aluno �rava zero em redação e conseguia o emprés�mo . Esse foi 
um dos poucos erros admi�dos por Dilma Rousseff, depois de tê-lo corrigido.

Aburocracia do MEC está com pé no estribo para cavalgar de vez a 
educação brasileira. Refiro-me ao uso extensivo e abusivo daquilo 
que a Cons�tuição determina: “fixação de conteúdos mínimos” 

para o Ensino Fundamental. No recentemente aprovado Plano Nacional de 
Educação (2014-2024), foi inserido um negócio chamado Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) e, obviamente, coube ao MEC, povoado de 
companheiros, realizar a frutuosa tarefa. O Ministério reuniu 116 
especialistas de 35 universidades e produziu um calhamaço que, neste 
momento, está “aberto” a sugestões da sociedade. Ora, a sociedade nem 
sabe o que está acontecendo. E o que está acontecendo é gravíssimo! 
Aquilo que, na perspec�va do cons�tuinte de 1988, deveria ser um 
conjunto de conteúdos, converteu-se num manual para homogeneizar 
cabeças e tornar hegemônica, no ambiente escolar, a ideologia que há 
tempos grassa e desgraça a educação brasileira.

 O MEC informa que a BNCC englobará 60% dos obje�vos impostos aos 
ensinos Fundamental e Médio. E adverte. Ela dialoga com o Enem sim, e 
como ! Se o currículo obrigatório “dialoga” com o Enem (pe�stas adoram 
essa metonímia), escola alguma, pública ou privada, vai ensinar diferente 
ou sob perspec�va diversa. Se o fizer, seus alunos desconhecerão as 

Totalitarismo Através da Educação

Totalitarismo Através da Educação

respostas que o Estado brasileiro quer ouvir para lhes abrir as portas das 
universidades públicas. Eis o totalitarismo através da Educação.

Quando algum pedagogo fala em problema�zar algo, ele está 
afirmando que vai reduzir esse algo a coisa nenhuma. E o fará usando sua 
permissão para porte dessa arma de grosso calibre que é a barra de giz. 
Saiba então: o verbo “problema�zar”, com seus derivados, pode ser 
encontrado 55 vezes na BNCC! Lembram-se da ideologia de gênero, 
barrada no Congresso Nacional? E da posterior pressão do MEC, tentando 
obrigar Estado e municípios a adotá-la? Pois retorna, agora, pela BNCC. O 
conceito gênero aparece 12 vezes no texto. Sexo, apenas duas. É a 
renitente problema�zação da genitália.

Quase nada há, ali, que não seja problema�zado: sen�do da vida; 
percepções do corpo; relações sociais e de poder;  papel e função das 
ins�tuições sociais, polí�cas, econômicas e religiosas, seleção das datas 
comemora�vas (!); cronologia histórica nacional e mundial; narra�vas 
eurocêntricas; relação de “saberes e poderes” de caráter religioso e suas 
tradições; divisão de classes no modo de produção capitalista (e só no 
capitalista) e, por fim, fenômenos sociais de modo a “desnaturalizar (!) 
modos de vida, valores e condutas”. É a morte, por asfixia, do livre pensar.

Zero Hora – 17/01/16

Percival Puggina – Escritor 
puggina@puggina.org

Elio Gaspari

A maior parte das faculdades privadas pertence a grupos empresariais 
abonados, muitos deles com ações na Bolsa de Valores. No ano passado o 
Anhanguera-Kroton recebeu do Fies R$ 947 milhões, desbancando todas as 
outras empresas do setor privado. Arrecadou mais que todas as empreiteiras 
juntas.

O dinheiro do Fies não encolheu. O que o governo fez, com toda razão, foi 
condicionar o acesso a financiamentos, obrigando as faculdades e os 
estudantes a mostrar desempenho. À época, o doutor Gabriel Mario Rodrigues, 
atual presidente do conselho do grupo Kroton, combateu a ideia, chamando-a 
de “uma cagada”.

A exigência do desempenho limitou o acesso à bolsa da Viúva, fechando a 
torneira com a qual a empanturravam de bolsistas, livrando-se da inadimplên-
cia do setor. As escolas es�mularam a migração de seus alunos para o Fies. 
Achou-se uma faculdade em São Caetano do Sul que �nha 1.272 alunos, mas só 
quatro pagavam suas mensalidades.

O que poderia ser um problema gerou uma solução e surgiu um mercado 
de financiamentos privados. Cobra juros mais altos e quer fiador confiável, uma 
condição que o filtro do Fies despreza. Em apenas um ano ele quintuplicou e 
concedeu 180 mil créditos.

Em tese, o teto da renda familiar de R$ 3.080 pode ser razoável, mas adotá-
lo em fim de governo com argumentos falsos para �rar da cena as pessoas 
jurídicas imediatamente beneficiadas é um truque de má qualidade. Se 
Mercadante disser aos empresários interessados que só poderá decidir no 
segundo semestre, eles não poderão se zangar.    Folha de São Paulo - 04/05/16

Logo, 4 anos até 31 de março: pré-escolar; 5 anos; até 31 
de março, pré-escolar; 6 anos até 31 de março, se já �ver feito 
dois anos de pré-escolar – 1ª série ou 1º ano do Fundamental.

Observar que o ano de pré-escolar deve durar no mínimo 
800 horas, 200 dias le�vos e 4 horas diárias. O aluno deve 
frequentar, pelo menos, 60% ou 480 horas e 120 dias, para 
validade da série ou período.

Então, se houver possibilidade de o aluno frequentar 120 
dias le�vos e 480 horas, ele pode entrar com 4 anos no 1º do 
pré e com 5 no 2º do pré. Contudo, dificilmente, depois dos 
meados de abril, a escola cumprirá ainda 120 dias le�vos e 
480 horas para frequência mínima do aluno, o que inviabiliza 
a matrícula após março.

Com mais de 6 anos de idade, em qualquer série do 
Fundamental que não seja a primeira, se a escola fizer a 
avaliação para classificação, o aluno pode ser matriculado. 
Repita-se: não há classificação para a 1ª série.

o ano de pré-
escolar deve 

durar no 
mínimo 800 
horas, 200 

dias le�vos e 
4 horas 
diárias.
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45.000.000 de Preconceituosos
No julgamento do ADI 5357, o Min Luiz Fux 

disse que a escola está lotada de pessoas 
preconceituosas. Como a ação foi proposta pela 
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de 
Ensino, pode-se inferir que se referia à escola 
par�cular. Certamente, não por preconceito, 
mas pelo exercício de seu direito – humano e 
fundamental – de ter preferência, opção e de 
manifestar sua opinião.

Parece que, indireta e veladamente, a Min 
Carmem Lúcia manifestou a mesma opinião, 
dizendo ainda que  o preconceituoso é deficiente 
mental. Também, não é por preconceito, mas por 
conhecer de perto o problema, porque, por 
muito tempo, lecionou na PUC/MG.

A escola par�cular, incluídas as que 
ministram ensino especial para deficientes e 

MIN. LUIZ FUX

apenas as regulares não se computando, pois, 
os cursos livres, matriculam 14.477.043 
alunos e empregam, só de professores, cerca 
de 1.000.000 de pessoas, incluídos os que 
trabalham em escolas especializadas par�cu-
lares, que cuidam da educação de deficientes. 
Considerando a família de cada aluno 
cons�tuída só de pai e mãe (uma família 
parental, normalmente, tem no mínimo 
quatro pessoas), a legião de preconceituosos 
– aqueles que também pelo exercício de 
direito humano e fundamental, manifestam 
preferências e opção - engloba pelo menos 
45.000.000 de pessoas no Brasil. No mínimo 
um número de eleitores, até para Presidente 
da República e quase um quarto da população 
brasileira.

AGENTE  ECONÔMICO
Na ADI 5357/DF, o Min. Edson Fachin (e também a PGR) disse que escola par�cular é agente econômico. Até agora, o conceito era 

ser serviço de interesse público, de relevância social, obrigatoriamente autofinanciável, como garan�a democrá�ca da liberdade  de 
aprender e de ensinar, de crenças, convicções, religião e filosofia.

Lei nº 13.1467/15 entrou em vigência em 6 de janeiro de 2016. Na 
prá�ca, pelo menos no que tange à educação dos deficientes, nada 
mudou.

Quando trata dessa modalidade de educação, ela é um engodo e um 
descalabro. Acertadamente, a Lei 9394/96 (Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional) coloca o atendimento educacional do aluno com deficiência 
como uma modalidade de ensino, a ser ministrada por escolas especiais, 
preparadas, vocacionadas e autorizadas a funcionar para, com sucesso e 
desenvolvendo a plena capacidade do diferente, dela cuidar. Isto é 
impossível a toda e qualquer escola, genericamente chamada de regular.

 Lamentavelmente, a Lei 13146/2015 pretende que toda e qualquer 
escola, mesmo a mais singela como tantas que existem, receba qualquer 
deficiente e lhe garanta sucesso e desenvolvimento.

Evidente que a família que tem um deficiente vai preferir para ele, 
podendo, uma escola apropriada, altamente especializada, mesmo tendo 
que pagar preço alto (educação é inves�mento). A quem não tem recursos, 
somente restará a escola pública. Por isso, a eles, para lhes propiciar o 
melhor, cabe ao poder público ampará-lo.

Quando a norma determina que toda e qualquer escola deve receber o 
deficiente, mesmo que não tenha condições de atendê-lo bem, peca 
contra o necessitado, discriminando-o e enganando-o, pois não terá o 
atendimento adequado de que necessita.

Ao prever que a escola nada pode cobrar pelo sobrecusto dos serviços 
especiais que só os deficientes usam, por um lado  cria privilégio para o 
privilegiado, que já tem recursos porque este poderá e vai procurar o 
estabelecimento mais especializado possível; por outro lado, aos demais 
alunos da escola par�cular penaliza porque, no preço, irão pagar por um 
serviço que não causam e não usam (lembre-se que paga impostos como 
qualquer cidadão e ainda arca com anuidades escolares; indiretamente 
terá  tripla tributação).

Inclusão Social (Deficientes) na Prá�ca
SEM ENGODO E SEM DISCRIMINAÇÃO

Traz contradições em seus disposi�vos: no caput, do art.27, com o 
previsto no art. 28. Menciona educação para desenvolver a plena 
capacidade do deficiente e obriga atendimento por qualquer escola 
regular (aquela que necessita de autorização para funcionar); exige que a 
escola tenha equipe preparada para receber qualquer deficiente mas se 
contenta apenas com acompanhante ou cuidador (art 5º, inc. XII).

Na prá�ca, o MEC na Portaria nº 243, de 1514/16 (Min. Aloízio 
Mercadante) repõe a matéria nos termos da Lei 9394/96 (Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional), traçando diretrizes para escolas especializadas 
públicas e par�culares de natureza filantrópica.

O Movimento de Defesa do Au�sta, no final de março, no dia dedicado 
a ele, fez passeatas e manifestações públicas, pedindo escolas-clínica, ou 
seja, especializadas.

As próprias famílias com integrantes portadores de necessidades 
especiais se conscien�zaram do problema e estão procurando escolas 
especializadas. Algumas se oferecem para pagar espontaneamente os 
sobrecustos causados pelo deficiente. Outras estão buscando às próprias 
custas o laudo de avaliação mencionando na Lei 13146/2015. Triste é ver os 
que não dispõem de recursos na dependência do SUS para conseguir o 
laudo, não se sabe quando.

Há ainda aquelas que, antes da matrícula, estão buscando o tratamen-
to especializado de que necessitar o deficiente, não dependendo de um 
alerta da escola sobre a necessidade. Incrivelmente, alguns pais descobri-
ram que os filhos têm uma deficiência mental ou intelectual, que antes não 
�nham percebido. Mas, o STF disse que a Lei é cons�tucional e esta 
con�nha inclusão social, direitos humanos fundamentais. Porém qual a 
solução? (ver a “Fala do Presidente”).

O que vale é incluir, de qualquer jeito, mesmo mal.

Roberto Santos Pereira
Representante Comercial
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