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PASSARÃO E PASSARINHO
(indivíduo, gente, pessoa, ser humano)

Mário Quintana, sempre preterido pelos imortais da 

Academia Brasileira de Letras, escreveu: “eles passarão e 

eu, .......................... passarinho.”
Fernando Pessoa, um EXCEPCIONAL PORTUGUÊS – deve ser escrito 

como grafado, porque, sem barretada a poli�camente correto e à 

inclusão social – era INDIVÍDUO, em “A Língua Portuguesa”, fez uma 

dis�nção.
Indivíduo é aquele que – em razão de uma crença, filosofia, 

pensamento, profunda sensibilidade ou visão de futuro, tem dentro 

Mala Direta
Básica
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de si algo muito importante. Escreve para os 

pósteros, para os iguais a ele, para a História (com h 

maiúsculo; lei e prá�cas oficiais não revogam a 

gramá�ca).
Acha que têm algo importante a passar para os 

entendidos ou interessados ou para o futuro. 

Escrevem e falam, no lugar e ocasiões próprias, 

usando a linguagem escorreita e apurada, até 

próclise, mesóclice e ênclise, que não se confun-

dem; verbos (tempos, modos, pessoas, singular e 

plural cer�ssimos, regência e concordância, 

também; vocabulário próprio).
Publicitário, imprensa, execu�vo, pessoa, gente 

ou ser humano usam a língua falada em qualquer 

lugar ou momento, coloquialmente, conforme 

circunstâncias, modismos, influências, interesses 

menores, vontade de ficar bem e ser benquisto, sem 

maiores conflitos ou problemas e com preocupação em ser considera-

dos simples. Isso se fez proclamado por Fernando Pessoa. Podemos 

acrescentar: para aprender e usar tal linguagem, não há necessidade 

de escola.
O gênio português (um excepcional para mais; excepcional mesmo, 

sem firulas de poli�camente correto) assevera ainda que o Estado e os 

governos podem usar uma 

linguagem de padrão oficial, 

para evitar diferenças gráficas, 

prosódicas e semân�cas em 

documentos. Ela é a linguagem 

oficial, padrão, no entanto, não 

é a linguagem culta.
Mário Quintana sinte�zou: 

“eles passarão e eu, ........... 

passarinho”.
Era (ou é) também um 

indivíduo.
Em 1944, dois anos antes 

do término da 2ª Guerra Mundial (começada, segundo alguns, na 1ª, 

em 1918. Parece-nos que começou em 1917, na criação da URSS, que 

se derreteu sozinha cerca de 60 anos depois); também, dois anos antes 

da queda da ditadura de Getúlio, um grupo de indivíduos – de 

tendências, crenças, filosofias, origens, formações e posicionamento 

diversos – se uniram e lançaram a ideia de criar uma FENEN, hoje 

CONFENEN.
Obje�vo? Através da educação, defender e criar uma VERDADEIRA 

DEMOCRACIA, QUE NÃO PRESCINDE DO DIREITO À LIBERDADE 

CONSCIENTE E RESPONSÁVEL, DA DISCIPLINA, DA 

LIBERDADE DE ENSINAR E DE APRENDER, DO 

RESPEITO ÀS OPÇÕES DE CRENÇA, FILOSOFIA, DE 

OPINIÃO, DE PRINCÍPIOS INDIVIDUAIS, DE 

INICIATIVA E DE LIVRE INICIATIVA, para evitar um 

Estado monocrá�co, ditador, mais opressor que 

servidor, com desculpa de predominar a necessida-

de da cole�vidade (nele, não há indivíduo ou 

diferentes, porém todos como peça de monstruosa 

engrenagem).
Os Ministros do STF – Marco Aurélio, em todas 

as ocasiões e situações, e o Ministro Luiz Roberto 

Barroso, também no Tribunal, todavia muito mais 

fora dele – defendem o mesmo ponto de vista 

sempre. Outros, também, entretanto, algumas 

vezes e não tão ferrenhamente.
Ainda, no Legisla�vo e no Execu�vo, alguns 

par�cipam de entendimento idên�co.
72 anos depois, mesmo sabendo ter em suas hostes, de sua 

representação cons�tucional e legal obrigatória, como categoria, 

alguns que pensam e agem diferentemente, a CONFENEN, na condição 

de en�dade, desfralda a mesma bandeira.
Parece que a CONFENEN, .... “passarinho”.

Observação final: mas não 

é a única conjunção adversa�-

va, como ser, estar, ter e haver 

não são os únicos verbos. Não 

há necessidade de linguagem 

de indivíduo em toda situação. 

Entretanto, criminosa é a 

a�tude do MEC até cerca de 

cem dias atrás, quando queria 

impor a estudantes, escolas e 

em exames oficiais a linguagem 

de semianalfabetos. Melhor 

faria se os alfabe�zasse bem.

Mário Quintana Min. Luiz Roberto Barroso
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Roberto Dornas - (18/8/16)
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FALA DO PRESIDENTE
Prof. Roberto Dornas

NOVIDADE
Custo, Planilha, Contrato de Matrícula e Deficiente 

(Lei 13146/2015)

Ojulgamento da ADI(N) 5357 
(relator: Min. Edson Fachin) 
ainda não terminou: não há 

acórdão; publicado, é possível o restrito 
recurso de embargos (ainda há coisas 
obscuras).

No entanto, não foi concedida a 
cautelar (liminar). Então, a escola tem que 
preparar as adaptações necessárias. Para 
as especiais, pra�camente, nada precisam 
fazer; para as superiores, tecnológicas e 
profissionais, as mudanças estarão no 
ves�bular, no processo de admissão de 
alunos. E delas não escaparão o MEC, com 
as escolas que mantém e ENEM; as 
escolas do Sistema S.

Quanto às públicas, mesmo aquelas 
de sala e professor únicos, cabe aos 
poderes públicos, conforme o sistema de 
ensino a que pertencerem (federal, 
estadual ou municipal) o acerto.

As demais par�culares enfrentarão: 
aumento de custo, seu percentual, 
planilha, fixação de preços possiblidade 
(es�ma�va) de repercussão nos custos da 
inflação dos doze meses de 2016; número 
de vagas, percentual de deficientes, de 
modo a atender bem não só eles como os 
demais, sem prejuízo de ninguém, 
manutenção de nível e qualidade, 
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5 – SECRETÁRIO-EXECUTIVO
Sebas�ão Garcia de Sousa

informações detalhadas e precisas 
quanto à admissão de alunos novos e 
matrícula de todos; acerto do contrato 
de matrícula. 

Talvez, possam dar uma ajuda, pelo 
grande conhecimento, os amici curiae  e 
contestadores na ação de incons�tucio-
nalidade (devem entender bem de 
escola e educação). No “site” da 
CONFENEN e em “DEFICIENTE, LEI E 
ESCOLA”, UMA AJUDA.

Depois de mais de cinco séculos de 
pioneirismo e quase apenas única, 
começando pela catequese, ainda não 
haverá alegria dos eternos postuladores 
de ensino monocrá�co estatal, (sempre 
houve bom número de Marquês de 
Pombal. Nos úl�mos anos se mul�plica-
ram em todos os três poderes) porque a 
escola privada vencerá (está calejada) 
mais este desafio.

Boa ajuda darão as famílias de 
deficientes, conscientes, sem recalques e 
que não se regem pela Lei de Gérson 
(canho�nha, grande “crack” do hoje 
perdido futebol brasileiro).

Afinal, o Deus – em que cada um crê e 
a seu fei�o – deve ser mesmo brasileiro e 
está acima de tudo e de todos, apesar 
dos pesares (Ele não se cansa).

WWW.EDUCARPARACRESCER.ABRIL.COM.BR

DEFICIENTE NÃO MERECE 
PENA, NEM FAVORES, 

NEM DEMAGOGIA.
MERECE ATENÇÃO, QUALIDADE 

E EDUCAÇÃO APROPRIADA 
A CADA UM DELES. 

ESPECIALIZADA E NÃO EM 
TODA E QUALQUER ESCOLA.
E, SOBRETUDO, BOM SENSO 

E EQUILÍBRIO.
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organização de uma empresa ou outra ins�tuição tem Asuas metas em favor do progresso a cumprir e zelar. No 
caso de uma escola de todos os níveis, um gerente ou 

diretor que se preze tem por obrigação, o que é fundamental e 
primordial, estabelecer e cumprir a alta qualidade de ensino. 
Décadas atrás, quando o governo era consciente da qualidade, os 
conteúdos para repassarmos aos alunos carregavam como frase 
principal o seguinte, “O Mínimo Essencial” e, de acordo, com a 
capacidade e os ideais do diretor e dos professores, caminhava o 
ensino, tendo como meta o sucesso e progresso nos resultados 
verificados nos alunos.

Atualmente, com essa ditadura socialista, que poucos sabem e 
percebem, o governo quer interferir na administração e gestão 
escolar referente à qualidade e conteúdo. É por essa razão que o 
Brasil está no úl�mo lugar no Ranking Mundial da educação. 
Gestora escolar não pode mais usar de sua autonomia educacional, 
filosófica e pedagógica porque é podada, tudo é proibido.

Há décadas, no 1º ano, era realizada uma prova que consis�a 
em uma leitura e interpretação de um pequeno texto, que era 
eliminatória para passar para o 2º ano. Naquela época, em uma sala 
de 30 alunos, cerca de 25 eram aprovados e os outros 5 eram 
reprovados, pela dificuldade que �nham de ser alfabe�zados. Nos 
dias de hoje, 100% dos alunos são aprovados, porém, sem ser 
avaliados.

Este pesadelo que estamos vivendo chama-se ditadura 
esquerdista e está infiltrada nas faculdades através de doutrinação, 
mas só engana os incautos e desprovidos de visão educacional. 
Estamos nivelando por baixo, segundo uma das maiores autorida-
des no estudo de polí�cas curriculares, Paula Louzano, nas páginas 

ALFABETIZAÇÃO NA UTI

amarelas da revista VEJA de 24/02/2016, comparando a precária 
situação da aprendizagem do Brasil com países Desenvolvidos, 
como Austrália, Finlândia, Coreia do Sul, Estados Unidos, Canadá. 
Diz que nosso governo colocou sobre a mesa uma proposta 
inadequada. E se não houver uma mudança estrutural, nunca 
teremos melhoras.

Outra grave situação é a postergação da idade mínima para 
alfabe�zação. Os neurocien�stas, biólogos, psicólogos vêm 
demonstrando como os primeiros anos são essenciais para o 
desenvolvimento da pessoa. A criança tem muito potencial e é 
incansavelmente curiosa, pois é como uma esponja que absorve 
toda a água de um recipiente, até a�ngir os 7 anos. Por esse enorme 
retardo na alfabe�zação, vemos refle�da, na ortografia de alunos 
de ensino médio e superior, a péssima qualidade de escrita. Não é 
por acaso que 53 mil estudantes �raram zero na redação do ENEM 
em 2015.

A Língua Portuguesa é um patrimônio precioso do Brasil, que 
deve ser cuidada e zelada como tal, e não jogada às traças como 
temos visto. Baseando-me nesses esclarecimentos e na experiên-
cia, tenho por convicção que uma pré-escola, tendo um bom 
planejamento, não pode ficar obrigada a passar somente 
recreação, mas conciliar essa recreação com conhecimento. 
Devemos aproveitar a faixa de idade que melhor absorve conheci-
mentos, iniciando, assim, a alfabe�zação de crianças a par�r dos 5 
anos.

MARILENE RABELO SORIANI
Pedagoga com Pós-Graduação em Gestão Escolar e 

Diretora do CEI Padre Vicente Marini

o o1  do 5
Não é loteria ou jogo do bicho.

A revista Época, de 21/7/16, 
publicou boa  matéria sobre 

“lobby” no Congresso 
Nacional, analisando os 

defeitos por não ser 
regulamentado o exercício da 
a�vidade legí�ma de lobista. 

Inclui depoimento de Jack 
Correa, advogado e relações 

públicas.
Aponta, como mais 

importantes pela ordem: 
agropecuária, alimentos e 

bebidas, carreiras, construção 
civil, educação. Educação, o 5º.

Em educação, no primeiro 
lugar, CONFENEN, por seu 
representante, João Luiz 

Cesarino da Rosa.

Visita: Dep. Otávio Leite
Em visita à CONFENEN, durante sua reunião, 

o Dep. Otávio Leite.
Com os presentes debateu questões referentes 

à educação e escolas.

Escola Particular não é 
Concessão

Escola par�cular não é concessão, 
delegação, permissão ou favor dos 

poderes públicos. E a representação 
legí�ma de toda ela, em nível nacional, 
é da CONFENEN (S.T.F., na ADI(N) 5357). 
O voto do relator foi acompanhado por 

todos os ministros.

Escola Sem Partido
Esteve na CONFENEN, Miguel Nagib 

(procurador do Estado de São Paulo), 
discorrendo sobre sua campanha 
“Escola sem Par�do”, as razões do 

movimento e os dois projetos de lei 
sobre o assunto que tramitam no 

Congresso Nacional.
João Luiz Cesarino da Rosa

Na CONFENEN,  Dep. Otávio Leite Min. Edson Fachin

Miguel Nagib
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REFORMA DO ENSINO MÉDIO: 
ERROS E ACERTOS

anunciada medida provisória para reforma do ensino médio é 
pretensiosa, sonhadora e utópica.

 Evidente que há necessidade de uma reformulação do currículo, 
mas de toda a educação básica, porque sua duração já foi aumenta-
da em três anos e porque o médio é prosseguimento, aprimoramen-
to e aprofundamento, até com terminalidade, do ensino fundamen-
tal. 

Evidente, também, que, após uma base nacional comum, o 
ensino médio deverá oferecer opções ao aluno: aprofundamento 
em educação geral ou em uma de suas áreas de conhecimento ou 
em profissionalização.

Também, desejável que – para mais eficiência, qualidade e 
realmente conhecimento aprofundado – se enxugue o número de 
disciplinas obrigatórias no ensino médio e no fundamental.

No entanto, exagerada carga horária mínima que passar de 1000 
horas anuais e de 3000 horas no todo. Os estados e municípios não 
suportarão o aumento de custos e diminuirão o número de alunos 
atendidos. Em vez de três turnos, dois; em vez de dois, um. Teremos 
a repe�ção do erro fatal da Reforma Passarinho, em 1971? 

Na escola par�cular, com o aumento de custos e consequente 
aumento de anuidades escolares, o ensino médio só será possível a 
pouquíssimos privilegiados de alto poder aquisi�vo e se tornará 
discriminatório.

Também, pouquíssima a carga horária des�nada à base nacional 
comum. Ela é de importância vital para qualquer coisa no mundo 
atual, inclusive para a boa profissionalização. Haverá queda de 
qualidade e do nível de ensino. A duração mínima dela deve 
corresponder à metade do total. 

A re�rada de Educação Física é para diminuir a saúde do jovem e 
da população?

Por que o aluno só poderá cursar outra opção no ano seguinte ao 
de término do ensino médio? Por que não pode ser concomitante-
mente ou em qualquer época ou idade de sua vida? Depois do ano 
seguinte, não poderá voltar a cursar outra opção? 

Por que impedir ao aluno cursar regularmente o ensino 
fundamental e médio no turno da noite? Por que deixar os fora da 
idade própria apenas a modalidade de ensino suple�vo?

O que o turno da noite precisa é de um alongamento do número 
de anos e uma carga horária diferente, porque ninguém – sob pena 
de comprometer seu sono e a própria saúde – suporta mais de três 
horas de aula por dia (ou por noite). Em vez de horas, número 
mínimo de aulas. Trata-se de aluno mais amadurecido, fora da faixa 
etária própria e que, em geral, já trabalha. Não agüenta mais de três 
horas de aula por noite. 

A base nacional comum deve obje�var a unidade do país e a 
garan�a do nível e qualidade do ensino. Não deve ser deixada a 
critério de cada sistema de ensino, de cada estado, de cada municí-

pio. E como se fará a transferência do aluno? A medida provisória 
adota uma linguagem vazia de sen�do e de obje�vidade. O que 
significa i�nerário forma�vo? Será aéreo, terrestre ou aquá�co? Via 
expressa, estrada, estradinha, trilha ou simples picada?

Muito certa a definição e classificação das áreas de conhecimento. 
Todavia, o Brasil já teve estrutura muito melhor e mais eficiente 

do ensino médio. Quando chamado colegial, a base nacional 
comum sólida, não apenas de 1200 horas, e, como opções, confor-
me área de conhecimento ou de estudo preferida: o clássico, o 
cien�fico, o normal – ó�mo na preparação de professores para o 
infan�l e séries iniciais do fundamental; e os vários cursos técnicos, 
cada um com seus obje�vos, especificidade e especialização. 

O turno da noite precisa de estrutura adequada, inclusive na 
carga horária, para o aluno fora da faixa etária própria ou já engaja-
do, por necessidade, ao mundo do trabalho. E ainda: permi�ndo ao 
aluno, em qualquer idade ou época, voltar à escola para cursar uma 
das opções oferecidas pelas diversas escolas. 

Ressalte-se ainda que o péssimo desempenho do estudante 
brasileiro nas várias avaliações do ensino se assenta na baixa 
qualidade do fundamental, sobrecarregado com inúmeras discipli-
nas e os chamados conteúdos transversais. Por que, então, não se 
fazer também a reforma do currículo da educação básica, com a 
duração já aumentada em anos, com o acréscimo da obrigatorieda-
de do pré-escolar e da nona série ou ano?

É preciso resolver o problema da criança que chega aos seis anos 
de idade sem escolarização anterior, através da classificação, 
devendo ser proibida apenas para o ingresso no pré-escolar (4 anos 
de idade). 

Nas séries iniciais do fundamental (até a 5.ª), ressalvadas a 
Língua Portuguesa, Matemá�ca e Educação Física, desaconselhável 
a subdivisão das áreas de conhecimento em disciplinas e conteúdos 
específicos.

Darci Ribeiro deve estar chorando no túmulo com o que já 
fizeram e com o que ainda querem fazer com o seu projeto de 
LDBEN. 

SIMULAÇÃO 
EXEMPLIFICATIVA

1400 horas por ano em 200 dias le�vos (não são civis) 
representam 7 horas por dia. Mais recreio, 7h30min. 

Quem entrar às 7h, sairá às 14h30min. Quem entrar às 
14h30min, sairá as 22h. 

E a alimentação? E como fará o turno da noite? O aluno do 
noturno terá que deixar seu emprego ou se contentar apenas 
com o EJA suple�vo? 

Se a escola usar dois turnos para cumprir as 7 horas, o aluno 
gastará tempo com tanto ir e vir e transporte quatro vezes ao 
dia. 

CONFENEN

A

Na escola par�cular, com o aumento de 
custos e consequente aumento de 

anuidades escolares, o ensino médio só 
será possível a pouquíssimos 

privilegiados de alto poder aquisi�vo e 
se tornará discriminatório.
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1. Tempo Integral 
Se verdadeira a crença de que tempo integral melhora a educação e o 

ensino, a Finlândia seria o úl�mo dos países no “ranking” internacional de 
avaliação dos alunos. No entanto, o contrário ocorre para desmen�r as duas 
asser�vas. 

O tempo integral encarece o custo, exige mais professores e diminui o 
número de atendimento, principalmente na escola pública: em vez da 
possibilidade de atender em três turnos, se reduzirá a um. Com muito esforço, 
no máximo a dois. 

Mais importante é o real cumprimento da carga horária mínima em horas e 
dias le�vos, com efe�va presença do aluno e do professor e não apenas no papel 
(próprio da escola pública com grande absenteísmo de professor e sucessivas 
greves). 

2. Racionalização de Currículo na Educação Básica 
Não basta reformular o currículo do ensino médio, mas de toda a educação 

básica. 
O médio é a con�nuidade e o aprofundamento da educação básica. 
A Educação Básica foi aumentada com a soma de dois anos do pré-escolar e 

com a 9ª (nona) série. No entanto, o currículo permaneceu o mesmo. 

3. Excesso de Disciplinas
O problema do currículo é o excesso de disciplinas, com presença 

obrigatória em todas as séries e não apenas curricular em cada etapa. 
Estuda-se um pouco de muita coisa e não muito e bem de pouca coisa. Dá-

se uma �ntura apenas. 
Em qualquer lugar do mundo e em qualquer época, o essencial e básico é: a 

língua pátria e sua literatura; uma língua estrangeira moderna; Matemá�ca; 
História, Geografia e correlatos; Ciências Naturais (com desdobramento em 
Biologia, Física e Química, nas séries finais). E, para complementar a formação, 
Artes e Educação Física. 

4. Lugar de Currículo: na Lei
Não deixar o currículo, pelo menos o núcleo comum, até para manutenção 

da unidade nacional, fora da lei. 
Deixá-lo fora da lei é permi�r que os governantes dele façam uso 

poli�camente e que conselhos de educação, conforme sua eventual composição 
ou local em que se acham, o transformem em colcha de retalhos ou objeto de 
pressões ou interesses momentâneos, para demagogia ou ideologia. 

5. Duração do Ensino Médio
Faz-se perfeitamente o ensino médio com 3.000 horas (3.000 x 60 minutos = 

180.000 minutos) ou 1.000 horas (60.000 minutos) em cada série. 
40 semanas x 5 dias = 200 dias le�vos. 
6 aulas de 50 minutos por dia x 5 dias = 300 minutos x 5 dias = 1.500 minutos 

por semana. 
1.500 minutos x 40 semanas = 60.000 minutos ou 1.000 horas por ano. 
Quem quiser e puder, faça maior. 
O aluno do ensino médio enfrenta vários problemas existenciais, apelos e 

necessidades. Precisa de dois turnos livres para cuidar de si como jovem, fazer 
outros cursos – inclusive preparatórios – e até para obter alguma renda, que lhe 
dará segurança, maturidade, independência, além de aliviar gastos da família. 

6. Turno da Noite
A Lei 9394/96 só prevê e possibilita turno da noite na modalidade suple�va 

(EJA) por curso com avaliação no processo ou exame de estado. 
Por que não permi�r ao aluno, atrasado na sua escolaridade, fora da faixa 

etária própria, de 6ª série do fundamental em diante, o ensino regular? 
O aluno do turno da noite já tem mais idade, consciência da necessidade; é 

mais concentrado e, de modo geral, já está engajado no mercado de trabalho, de 
que depende. 

NÃO AGUENTA MAIS DE TRÊS HORAS (sem computar recreio) POR DIA, SOB 
PENA DE PREJUÍZO DO NECESSÁRIO SONO E SAÚDE (dorme tarde, se levanta 
cedo e trabalha durante o dia). 

4 aulas de 45 minutos cada = 3 horas (180 minutos). 
5 aulas de 40 minutos cada = 200 minutos ou 3h20. 
Importante que a duração mínima para ele não se compute por horas (60 

minutos), mas por aulas (200 dias, 800 aulas; 200 dias, 1.000 aulas por ano). 
O conteúdo programá�co e o livro didá�co em cada disciplina e conteúdo 

devem ser mais sucintos, mais obje�vos, só com o essencial e básico. 
No médio, para compensação, a duração em quatro anos. 

REFORMA DE CURRÍCULO
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES ESSENSIAIS

7. Opção no Ensino Médio 
A Lei 9394/96 não dá ao ensino médio o único obje�vo de preparar o aluno 

para vencer o ves�bular (adestramento) – art. 35. Quem assim o faz é a própria 
escola (transformada em cursinho), a imprensa, a cultura da família e o próprio 
MEC (ENEM). 

O aluno precisa ter opções: profissionalização, uma área de aprofundamen-
to em estudos para determinado curso superior, os dois ao mesmo tempo (em 
turnos e até em escolas diferentes), volta a uma das opções em qualquer época. 

Mas nenhuma escola pode ser ó�ma e bem aparelhada para todas opções 
(erro fatal da Lei 5692/71, “Reforma Passarinho”). 

No entanto, o aluno precisa, em qualquer estudo ou profissão, em qualquer 
lugar do mundo ou época, do que é básico e essencial: língua pátria e sua 
literatura; Matemá�ca; Física, Química e Biologia; Geografia e História; uma 
língua estrangeira moderna; formação e atualização é�ca e moral do indivíduo e 
do cidadão. 

ISTO SE FAZ NOS DOIS TERÇOS INICIAIS DO ENSINO MÉDIO, deixando-se a 
opção para o terço final da duração, no qual ainda a Língua Portuguesa e a 
Matemá�ca (2.000 horas e 1.000 horas; à noite, 2.000 aulas e 1.000 aulas). 

8. Opção do Aluno e da Escola (Escolha do Currículo)
Não faz sen�do deixar ao aluno a escolha do que quer estudar, porque lhe 

apraz. Ele é aprendiz. No mínimo, ocorrerá uma inversão de valores ou 
simplesmente o desestudo. 

A opção deve ser dada ao aluno, conforme sua necessidade, obje�vo e 
interesse. Na parte final do ensino médio. As escolas ofertam as opções.

A escola não pode ser obrigada a oferecer todas as opções, pois isto 
depende de sua clientela, da região, seus obje�vos, sua filosofia e sua 
especialização. Não pode ser excelente e especialista em tudo. 

9. Transição 
Há enorme diferença de aluno, sua idade e maturidade, obje�vo e 

metodologia entre o fundamental e o médio. 
A transição, a adaptação e a preparação devem ser feitos na 9ª (nona) série, 

uma vez que foi acrescentada ao fundamental. 

10. Sequência e Gradação 
Qualquer um começa de sua casa, sua rua, seu bairro, sua cidade; passa 

para região; depois, para seu país; finalmente, para o mundo. 
Por isso, em qualquer disciplina ou conteúdo e livros didá�cos – muito mais 

na História, Geografia e Cidadania – programas e livros devem obedecer à 
sequência e à gradação. 

11. Ingresso no Ensino Superior 
Qualquer que seja a forma para admissão no ensino superior (ves�bular, 

ENEM) não pode verificar os conhecimentos que o aluno deve adquirir na 
faculdade ou universidade, mas os da educação básica. 

Como o ensino superior não é o único, mas por área, qualquer prova de 
seleção, inclusive ENEM, deve se cons�tuir de duas partes: uma geral, para 
verificação dos conhecimentos adquiridos até os dois terços iniciais do ensino 
médio; a outra, específica, versando sobre os conhecimentos adquiridos na 
úl�ma terça parte. 

Com este obje�vo, se pode adotar: uma prova única, com as duas partes, 
atribuindo a cada uma delas peso diferente, ou duas fases. 

12. Acerto da 1ª Série 
Com a inclusão de dois períodos anuais de pré-escolar na escolaridade 

obrigatória (4 e 5 anos), não se pode deixar de regulamentar a entrada na 1ª 
série do fundamental, do aluno já com seis ou mais anos de idade, sem 
escolaridade anterior ou sem o pré-escolar. 

E a solução é a classificação, já prevista na Lei 9394/96, mas, por ela mesma 
vedada, quando se tratar de 1ª série. Então, a vedação da classificação deve ser 
para ingresso no 1º ano do pré-escolar (4 anos de idade). 

13. Transferência de Escola
Dada a diversidade de ins�tuições e de currículos, para seus efeitos, deve 

ser considerado apenas o núcleo comum.

14. Transferência de Turno
Para evitar diferença de carga horária, para efeitos de transferência de 

turno, considerar cada aula com duração mínima de 40 minutos no turno da 
noite como equivalente a uma hora. 

15. Desdobramento de Áreas de Estudo 
O desdobramento de cada área em disciplinas ou conteúdos, para 

aproveitamento, deve ser feito a par�r da 5ª série. De Ciências Naturais, a par�r 
da 9ª série.
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Educar não é Adestrar

Somos dominados pela cultura da performance. O 
conteúdo está em alta, especialmente o de imediata 
aplicação. O ves�bular tornou-se um vórtex e o ingresso 

em centros de excelência virou meta familiar, pois todos ficam 
envolvidos emocionalmente no esforço dos jovens. 

É fundamental que a criança e o adolescente dominem coisas 
como linguagem escrita/oral e habilidades matemá�cas. Serão 
úteis por toda vida. Porém, há dois campos que fogem à aplicação 
imediata. O primeiro é a educação das artes plás�cas. 
Alfabe�zamos para a leitura de textos e raramente educamos para 
a leitura de imagens. Vivemos imersos num mundo visual e não nos 
adaptamos a isto. O desafio do olhar é intenso e o jovem quase 
nunca tem habilidade e repertório para julgar este mundo de fotos 
e desenhos que flui pela rede. Somos quase todos analfabetos 
visuais. 

Levar uma criança/adolescente a um museu é algo muito 
importante. Deve-se preparar a experiência mostrando algumas 
obras que serão vistas. Devemos dar informações lúdicas e prá�cas. 
Deixe seu filho perceber a cor ou a espacialidade. Ele deve ser livre 
para se expressar e não devemos julgar o parecer de imediato. 
Importante: fique um tempo reduzido no museu, proporcional à 
idade. Aumente este intervalo a cada novo passo da maturidade. 
Podemos evocar o tema do que foi visto em conversas familiares. 
Indique sites que aprofundem a experiência. Isso tudo faz parte de 
uma educação visual e ar�s�ca. O olhar fica mais sensível e amplo. 
Use todas as oportunidades. Indique como o selfie que ele tanto faz 
apresenta uma composição espacial. Introduza, aos poucos, a 
gramá�ca de cada escola ar�s�ca. Aprendizado implica esforço. 

Educar não é adestrar, mas ampliar e es�mular o repertório 
para que cada ser faça parte da aventura humana. A educação pela 
arte é poderosa e pode mudar, para sempre, a vida de alguém.

O outro ponto é a música. Todos os seres humanos deveriam ser 
expostos à linguagem musical desde cedo. Crianças amam o ritmo 
de tambores (para desespero de pais) e podem entrar logo no 
campo da melodia. Caixinhas de música seduzem bebês. 
Alfabe�zar em música é algo muito bom. Em primeiro lugar, poucas 
coisas exigem áreas tão variadas do cérebro. Tocar requer habilida-
de motora das mãos, matemá�ca do compasso, sensibilidade e 
abstração interpreta�va. Descobrir esse universo é algo que 
ilumina as sinapses e estabelece a comunicação entre os dois lados 
do cérebro. Acreditem: a música torna as pessoas mais inteligen-
tes! Rousseau, Nietzsche, Adorno e Barthes foram muito interessa-
dos em música. Parte de sua agudeza mental derivou disto.

Leandro Karnal
Sou professor há 34 anos. Muitos pais pedem este conselho: como educar em pleno século 21? A resposta é complexa.

Fonte: www.cultura.estadao.com.br

Alfabetizar em música é algo muito bom.
Em primeiro lugar, poucas coisas exigem áreas tão 

variadas do cérebro.

Há uma outra vantagem na educação musical. Ao estudar piano, 
violão ou outro instrumento, despertamos um verdadeiro método. 
A criança começa com 15 minutos diários, depois meia hora e vai 
aumentando. É um sistema crescente de concentração. Surge uma 
arquitetura grada�va que es�mula a paciência. Foco é um 
diferencial enorme nas relações profissionais e afe�vas. 

O livro O Grito de Guerra da Mãe Tigre (Amy Chua) narra a 
experiência de uma sino-americana com suas filhas Uma foi levada 
ao piano e outra ao violino. Dentro dos princípios defendidos pela 
mãe, as meninas foram es�muladas a um alto grau de excelência 
quase obsessivo. Proponho algo diferente, mas Amy Chua tem a 
vantagem de ter uma estratégia e de se envolver nela. 

A música é para criar alma, não para tocar, obrigatoriamente, no 
Carnegie Hall ou na Sala São Paulo. Preciso estudar música para ser 
um bom ouvinte. O jovem deve ser incen�vado até o ponto em que 
ele possa se diver�r com a música. Todos ganham com esse 
aprendizado. Possibilitamos, com as artes, que o indivíduo viva sua 
sensibilidade, crie foco e amplie seu leque de interesses. Pense 
bem: se você não quiser enfa�zar isso porque seu filho não será 
músico ou pintor, deveria evitar que ele aprenda a ler, porque ele 
também não será escritor. Interrompa a Educação Física: ele não 
compe�rá nas próximas Olimpíadas. Educação é para formar o ser 
humano completo, não para tornar cada a�vidade um projeto de 
carreira. A carreira virá de forma natural, ela é efeito de uma causa 
anterior, a personalidade.

Livros, tabela periódica, fórmulas �sicas, redação, processos 
históricos: tudo isso pode ser parte de um projeto. Desejei reforçar 
a arte e a música como linguagens específicas para um diferencial 
humano. Meu ex-professor, Pe. Milton Valente SJ, afirmava: non 
scholae, sed vitae discimus (não é para a escola, mas para a vida que 
aprendemos). Poucas coisas têm tanta vida no mundo como a 
cria�vidade ar�s�ca e musical. Ouse, crie e acredite: seu filho será 
outro se �ver acesso a estes dois mundos. Focar somente no que 
vira lucro é bom para o projeto de hamsters amestrados, não para 
pessoas integrais. Não temos a menor ideia de qual carreira será 
brilhante em 2046, mas todas necessitarão de cria�vidade e 
inteligência. Aproveito e agradeço a todos os meus mestres que 
apostaram que haveria vida após o ves�bular. Bom domingo para 
vocês! 

(Publicado em 21/8/2016)

SINIBREF(S) ou SINDIBESF(s) e Escolas
Advocacia Roberto Dornas – Sociedade de Advogados, em parecer dado à FEMC – Fundação Educacional de Montes 

Claros/MG, após esclarecer o que é categoria econômica, categoria profissional e categoria diferenciada, conclui que escola 
par�cular, filantrópica ou não , nada tem a ver com SINIBREF(S).

Razão: a categoria econômica é de estabelecimentos de ensino.
O parecer ainda esclarece que ninguém tem obrigação de pagar taxa assistencial ou outro nome que lhe seja dado a qualquer 

en�dade sindical.
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O Risco do Pensamento 
Totalitário na Educação

Ideologia na Escola

or definição, a escola, em todos os seus níveis de ensino, é Pum espaço de apreensão de conhecimento. Esse é um 
valor absoluto, que não pode ser rela�vizado por 

imposições ideológicas de qualquer ma�z. Aprender pressupõe 
acesso à informação, lidar com o contraditório, abrir a mente – 
implica, por isso, contornar caminhos que submetam o aprendizado 
ao simplismo de valores que consagrem o totalitarismo à esquerda 
ou à direita.

Infelizmente, o debate no país sobre conteúdos, ensino, papel 
dos professores na sala de aula tem se dobrado, em geral, a 
indigências ideológicas que reduzem a busca por uma escola 
dinâmica, como espaço de livre pensar e formador de uma cultura 
esclarecedora, a discussões sem sen�do.

De um lado, pra�ca-se ideia de que a educação é mero pretexto 
para o professor doutrinar o aluno, apresentando-lhe a sua 
compreensão ideológica de “esquerda” como verdade inques�oná-
vel. Nesse nicho, rela�vizam-se valores como a democracia e o 
respeito ao contraditório, subs�tuindo-os, no relacionamento com 
os alunos, por clichês que nada acrescentam ao desenvolvimento 
cultural de quem tem a curiosidade do saber.

O reverso não escapa à indigência ideológica e educacional. 
Defende-se, até por meio de um projeto de lei no Congresso, uma 
prá�ca nas salas de aula que, sob o disfarce de combater a 
doutrinação de “esquerda”, conduz a semelhante obtusidade 
intelectual, com sinal inver�do. Tenta-se, por exemplo, proibir o 
professor de abordar determinados temas e autores, em mesmo 
tolher a explicação de ideologias, negando-se ao estudante o acesso 
a conhecimentos gerais – logo, ao princípio democrá�co de lhe 
assegurar o direito de formar a própria opinião. Da disciplina de 
História, no sen�do amplo, não há como ex�rpar referências a Marx, 
a Adam Smith, ao comunismo e ao capitalismo, ao autoritarismo em 
todas suas ma�zes, à democracia e a liberdades republicanas.

São, ambas as correntes, ma�zes que nada têm a ver com uma 
educação livre de contaminações ideológicas. Por se distanciar do 
princípio de que a formação cultural não pode ser imposta – ao 
contrário, precisa ser o mais ampla e aberta possível – a doutrinação 
à esquerda ou à direita conduz, ainda que por caminhos dis�ntos, à 
mesma preocupante linha que aproxima a escola do pensamento 
totalitário.

Por perniciosas, as duas têm de ser comba�das, cri�cadas, 
evitadas em todos os níveis do ensino. Nominadamente: a “educa-
ção” que impõe como verdade modelos de sociedade que agridem o 
respeito à democracia, ou a corrente que defende um índex nas 
escolas – esta, aliás, em perigosa expansão no país, alinhada com 
posições francamente retrógradas, e inquietantemente operosa a 
par�r de bases no Legisla�vo.

Proseli�smo polí�co e catequese não combinam com 
pensamento livre. O conhecimento, o ensino e uma cultura rica não 
podem ser condicionados por uma falsa educação cujos valores 
sejam impostos, em lugar de discu�dos.

O Globo - 20/07/16

Carlos Alberto Di Franco
Jornalista

ssiste-se a uma animada esgrima informa�va a respeito do papel dos Aprofessores na formação dos alunos. Alguns entendem que a sala de aula 
se transformou em espaço de manipulação ideológica. É o caso dos 

idealizadores do projeto Escola Sem Par�do (escolasempar�dado.org.br). Estão 
convencidos de que os conteúdos ministrados pelos mestres não são neutros. São 
samba de uma nota só. O olhar marxista e rela�vista seria preponderante, quase 
asfixiante. A escola seria centro de proseli�smo ideológico. Exagero? Talvez. Mas 
como lembrou recente editorial do jornal O Estado de S. Paulo, “evidências não faltam 
de que muitos professores têm transformado salas de aula em laboratório de 
doutrinação ideológica esquerdista, sob o argumento de que é necessário criar 
“resistência” a uma suposta onda conservadora”.

Recente consulta pública lançada pelo Senado Federal sobre projeto de lei 
relacionado ao programa Escola Sem Par�do já recebeu a opinião de mais de 330 mil 
pessoas. Segundo o Senado, trata-se de um recorde: desde a criação da ferramenta 
on-line Consulta Pública, em 2013, nenhuma proposta recebeu tantas manifestações 
como a do Projeto de Lei 193, de autoria do Senador Magno Malta (PR-ES), que inclui 
o programa na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Para a ex-secretária da Educação de São Paulo, Guiomar Namo de Mello), “não 
teríamos mais de 300 mil pessoas votando em uma consulta pública se esse debate 
não fosse real. As pessoas estão percebendo que algo está errado nas escolas. “Para a 
educadora, o alto interesse na discussão sobre o projeto indica que há preocupação 
na sociedade sobre o papel do professor. “É muito ruim pensar que se deva ter 
restrições ao que é feito em sala de aula. Por outro lado, tem havido uma maneira 
muito parcial de apresentar os fatos aos alunos que também é contrária à ideia de 
uma educação crí�ca e cidadã”.

A reação aos projetos de lei, agressiva e desproporcionada, indica que se tocou 
num ponto sensível. O Ministério Público Federal encaminhou ao Congresso Nacional 
nota técnica em que considera “incons�tucional” a proposta de incluir o programa 
Escola Sem Par�do na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Segundo a procuradora 
dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, a inicia�va “subverte” a ordem cons�tucio-
nal: impede o pluralismo de ideais e de concepção pedagógicas, nega a liberdade de 
cátedra e a possibilidade de ampla aprendizagem, e contraria a laicidade do Estado, 
por permi�r no espaço público da escola visões morais e religiosas par�culares. “O 
discurso está na contramão da realidade. É a estratégia clássica de desqualificação da 
opinião alheia e de demonização do adversário.

Lembro o profé�co Nélson Rodrigues: “Ah, os nossos libertários! Bem os 
conheço, bem os conheço. Querem a própria liberdade! A dos outros, não. Que se 
dane a liberdade alheia. Berram contra todos os regimes de força, mas cada qual tem 
no bolso a sua ditadura”. É isso aí.

O debate sobre a educação e o papel do professor na escola não pode ser 
interditado. A sociedade brasileira não quer ser manipulada. Quer conhecer a 
realidade e influir no seu des�no. Não acredito, sinceramente, que as atuais 
distorções em sala de aula possam ser resolvidas com censura ou ilusórias medidas 
legais. Nem todos professores são militantes. Muitos são verdadeiros mestres, 
forjadores de pessoas livres e independentes. É preciso abrir um debate desarmado 
de preconceitos. E os professores não podem ser alijados da discussão.

A chave está na família. Os pais devem ter um a�vo protagonismo na educação 
dos seus filhos. É a família, e não o Estado, que tem o poder decisório a respeito da 
formação da juventude. Não tem sen�do, por exemplo, que os pais sejam afastados 
da educação da sexualidade das suas crianças. É um abuso totalitário. E está 
ocorrendo. O Estado tutor não é bom formador. É sempre manipulador. É preciso lutar 
para que as associações de pais não sejam uma abstração, mas uma presença 
decisória nas escolas.

Estado de Minas - 18/08/16

Da disciplina de História, no sen�do 
amplo, não há como ex�rpar 

referências a Marx, a Adam Smith, 
ao comunismo e ao capitalismo, ao 

autoritarismo em todas suas 
ma�zes, à democracia e a liberdades 

republicanas.
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CARTA ABERTA
“Tudo Vale a Pena, se a Alma não é Pequena”

Roberto Dornas

contece, Fernando Pessoa, que, no Brasil, há umas duas 
décadas, apareceram mul�dões de almas pequenas.

Elas acham que o povo, as pessoas – (não se irrite, com p 
minúsculo, as mortais, porque Pessoa é imortal) não vamos chamá-
las de cidadãos, porquanto, mesmo minoria, algumas são rurícolas – 
são propriedades delas. A elas, cabe o direito de comandar e dirigir 
tais pessoas, ditando-lhes como ser, pensar e fazer.

A legião é grande e heterogênea: há almas ocupando altos 
cargos, com nomes grandes e pomposos, mas vazios de necessidade 
e sen�do (só de ministérios, quarenta ou mais, que poderiam ser 
reunidos em um só, com a denominação de Ministério das 
Inu�lidades); outras há, que não chegam a ministros, mas, também, 
ganham bem. Até de carreira alguns. Costumam nada fazer (umas 
criando falcatruas, em proveito próprio). Para jus�ficar o nada fazer, 
aprontam barulho e alarde pelo pouco que conseguem realizar ou 
não realizar. De modo geral, serão candidatas a cargos ele�vos.

Não faltam as que nada fazem ou falam, a não ser barulho a fim 
de aparecer na mídia. Esta acha que entende de tudo e que está apta 
para pretender que todos ajam e procedam como ela quer.

Algumas, do alto de pedestais, acham que dominam tudo, 
podendo deitar falação e regras, até pichar e epitetar outros que, 
anônima e honestamente, trabalham duro, com seriedade, anos a 
fio.

Há ainda aquelas vaidosas, que se acham 
o suprassumo, e só aspiram a relevantes 
cargos internacionais.

E as piores: as que se julgam 
messias e salvadoras da pátria.

Mais lamentável é que têm 
vários adeptos espalhados por 
todos os lados. Você foi dizer que 
pensar dói, então evitam até 
pensar. São como bois de boiada.

Você, que foi um 
excepcional, um gênio, 
sabe que professores e 
educadores, em escolas 
simples ou especializa-

Parece que todos nós já convivemos bem, em escolas e trabalho, 
com deficientes. Alguns desses possuem maiores limitações. Mas, 
qual ser vivo não tem limitações? Quem nunca observou que uma 
árvore se entorta para buscar o sol? Quem ainda desconhece que o 
organismo compensa as limitações e dificuldades, desenvolvendo 
mais outras a�vidades e habilidades e até sen�dos? Quem não sabe 
que todos nós e também os deficientes, para certas a�vidades 
específicas, não podemos ser recomendados?

Você sabe, Fernando, que a maior e mais perfeita lei da civiliza-
ção ocidental tem apenas dez ar�gos, podendo ainda ser resumida 

A do Brasil tem 250 ar�gos e mais 97 de disposições transitórias, 
que se tornaram defini�vas e con�nuam sendo aplicadas, e mais um 
sem número de emendas. Não se consegue comprar exemplar dela 
em livraria, porque só bancas de jornal vendem periódicos.

Você que, além da genialidade ar�s�ca, escreveu livros sobre 
linguagem, semân�ca, e�mologia, ortografia e prosódia, levará um 
susto ao saber que, no Brasil, tudo isto foi revogado, trocado por um 
tal de poli�camente correto. Agora, se algum dia seu espírito 
resolver baixar por aqui, não se iden�fique como um gênio 
português, mas como eurodescendente.

A novidade, Fernando: há um ano, criaram uma lei, com 127 
ar�gos, pomposamente chamada de Lei de Inclusão Social. O que 
será mesmo inclusão social? Será que um ser humano, por nascer 
humano, pode ser excluído da sociedade humana, necessitando de 
inclusão legal? Mas, precisavam dar uma sa�sfação à ONU e 
organismos internacionais, pois lá estão cobiçados cargos que 
ultrapassam as fronteiras do Brasil.

Dizem até que é cons�tucional. Com a gorda Cons�tuição que 
temos, o que será incons�tucional? Qualquer coisa, conforme a 
visão de cada um, nela encontra lugar.

Tudo feito com muito alarde e estardalhaço, 
como costume de hoje.

O que não viram é estar, desde 1996, 
bem disciplinada a matéria na Lei 
9394/96 (que é de educação), adequa-
damente regulamentada pelos conse-
lhos de educação, órgãos norma�vos 

E o resultado? Este ficará 
por conta da escola, qualquer 
uma, do deficiente, de altas e 
boquirrotas autoridades para 
se jus�ficarem, dos deficientes 
em seu atendimento pleno nas 
necessidades que portarem, de 

É, Fernando Pessoa, o Brasil do século XXI e do terceiro milênio.

É, Fernando Pessoa, o Brasil do século XXI e do terceiro milênio.

Diante disso, será despiciendo perguntar-lhe se “tudo vale a 
pena”.

Respeitosos cumprimentos e nossa eterna admiração. 
Desculpe-nos o desabafo, porém, só pode ser feito a alguém de sua 
magnitude.

Com um abraço dos 
Boquiabertos Estupefatos.

A

das, sempre cuidaram 
bem de qualquer aluno, 
d efi c i e nte  o u  n ã o . 
Alguns, de modo geral 
com deficiência mental, 
exigem cuidados mais 
aprofundados, sempre 
prefer i ram  esco las 

especializadas. Delas, fogem, horrorizados, os que são recalcados 
exatamente por causa da deficiência de familiares.

apenas aos dois primeiros. Que existem cons�tuições seculares com 
apenas sete ar�gos e até as não escritas. Contudo, funcionam.

dos sistemas de ensino. Você 
sabe que escola, comum ou 
especializada, não é sistema de 
ensino. Mas, as referidas almas 
desconhecem isto.

seus familiares e dos profissionais que entendem de educação, a 
ela se dedicam e dela conhecem pela vivência. Até os não deficien-
tes arcarão com o ônus dos que existem sem responsabilidade ou 
obra deles.
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REFORMA CURRICULAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Em 23 de agosto, com o acompanhamen-
to e presença amiga do Dep. Sóstenes 
Cavalcan� e do representante da 

CONFENEN – João Luiz Cesarino da Rosa, foi 
entregue ao Min. Mendonça Filho o estudo e 
proposta da Confederação para reforma do 
currículo da Educação Básica, já antes apresenta-
dos, em audiências públicas, ao Senado e à 
Câmara dos Deputados.

O Ministro da Educação recebeu muito bem, 
mais uma vez, a CONFENEN e agradeceu a 
colaboração, encaminhando-a no mesmo 
momento a seus principais assessores, que 
propuseram, imediatamente, reuniões com 
representantes da CONFEDERAÇÃO.

AFINAL, VALE A CONSTITUIÇÃO DE QUEM?
No Brasil, parece que cada um dos poderes, parte deles e das pessoas tem uma Cons�tuição. 

Há variações até de momentos e circunstâncias até entre ministros do S.T.F., como aconteceu entre 
os Ministros Marco Aurélio e Edson Fachin, rela�vamente ao art. 28, na ADI (N) 5357.

Afinal, vale a de quem?

Para obtenção: CONFENEN

Comentário sucinto da Lei 13146/2015 e 
suas consequências imediatas (educação 
básica, ensino superior, profissionalizante 

e tecnológico; ENEM, ves�bular, 
PRONATEC e outros). Outras leis aplicáveis 

e sua não revogação. Derrogação. 
Confusão e Trapalhadas da Lei 13.146/15. 
Equívoco no Julgamento da ADI 5357-DF. 
Soluções Possíveis e de Bom Senso. Juízo 

e Sabedoria Popular. Condições, 
Posicionamento e A�tude das Escolas. 

Alento e Apelo; Esperança. 
Procedimentos Imediatos da Escola. 

Registro Histórico. Carta Aberta

ESTUDO EM COLABORAÇÃO 
ORIENTATIVA A ESCOLAS E 

INTERESSADOS
Roberto Dornas e Cláudio Vinícius Dornas

Belo Horizonte – junho/2016.

NÃO QUESTIONAMENTO DE INCLUSÃO SOCIAL E DIREITOS INDIVIDUAIS
Na ADI (N) 5357, a CONFENEN não ques�onou inclusão social, direitos fundamentais, ONU e Cons�tuição.

Ques�onou, sim: para o bom atendimento do deficiente e desenvolvimento da capacidade de seus limites, não pode ser 
incluído por toda e qualquer escola; o Estado (governo, poderes públicos, leis) não pode jogar os custos especiais do deficiente 

para pessoas �sicas ou jurídicas de natureza privada, nem interferir na sua administração e economia (ONU, Cons�tuição do Brasil, 
Democracia).

CONFENEN – Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino
Edifício Palácio do Comércio, 13º andar – Conj. 1307/131 – SCS
Fone: (61)3226.4873 – Fax: (61) 3224.4326 – Brasília/DF – CEP: 70318-900

Dep. 
Sóstenes 
Cavalcan�, 
Min. 
Mendonça 
Filho e João 
Luiz 
Cesarino da 
Rosa.


