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O economista britânico Nicolas
Stern afirmou, em uma entrevis-
ta ao jornal francês Le Monde,
que foi muito otimista no seu
famoso informe sobre os custos
do aquecimento global, em
2006. Ele diz que seria oportu-
no dobrar sua estimativa inicial
de gastos com medidas para
controlar emissões: de 1% para
2% do PIB mundial. ● EFE

Mais2professorassão
acusadasdeagressão
APolícia de SãoJosé do Rio Pre-
to, a 440 km de São Paulo, iden-
tificou mais duas professoras
que teriam agredido crianças da
creche Caminho do Futuro. Ago-
ra são cinco profissionais acusa-
das de maus-tratos contra pelo
menos 14 alunos de até 3 anos.
Outras quatro professoras são
acusadas de terem sido coniven-
tes com a violência.

Em comunicadooficial, a assesso-
ria de imprensa dos Titãs infor-
mou ontem a saída do baterista
Charles Gavin (foto). Segundo a
nota, ele deixa o grupo por moti-
vos pessoais. A banda anunciou
no site oficial que Gavin será subs-
tituído por Mario Fabre, que já
tocou com nomes como André
Christovam, Irmandade do Blues
e Leo Jaime. Depois da morte de

Marcelo Fromer e das saídas de
Arnaldo Antunes, Nando Reis e
agora a de Gavin, o grupo seguirá
trabalhando com Paulo Miklos,
Branco Mello, Sérgio Britto e
Tony Bellotto na formação. Na
casa de Gavin, a reportagem do
Estado foi informada por telefone
que o músico está viajando e que
só retornará depois do carnaval.
Ele também não foi encontrado
nocelular. Aindasegundo a asses-
soria, a banda dará mais informa-
ções no fin da próxima semana.

Pormotivospessoais,
GavindeixaTitãs

CADERNO2

Papavaiproclamar
seisnovossantos
Cardeais vão decidir em uma reu-
nião no dia 19 a data na qual o
papa Bento XVI proclamará seis
novos santos. A lista inclui uma
espanhola, um polonês, um cana-
dense, uma australiana e duas
italianas. Três são fundadores de
ordens religiosas. Em seus quase
cinco anos de pontificado, Bento
XVI já proclamou 28 santos e qua-
se 600 beatos. ● EFE

VIDA&

FABIO MOTTA/AE–22/2/2005

EmFoco

Escolas terão de conter bullying
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Previsãodeimpactodo
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MP quer proibir cobrança por curso
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AQUECIMENTOGLOBAL

DECISÃO–Universidades, comoaUnB,sebaseiamemparecerqueconsideraqueas instituições têmautonomiapara realizaremcobrança

PÓS-GRADUAÇÃO

Em ação, Ministério Público Federal pede que Universidade de Brasília suspenda mensalidade de especialização

Juiz multa pais de jovem
que usava celular na aula

França foi o primeiro país a retirá-lo
da lista de problemas psiquiátricos

Família, de Fernandópolis (SP), terá de desembolsar
cerca de R$ 1 mil; promotor defende pena alternativa

Transexualismo
deixa de ser doença

Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

UmaaçãocivilpúblicadoMinis-
tério Público Federal do Distri-
toFederalquerproibiraUniver-
sidade de Brasília (UnB) de co-
brar mensalidades em cursos
de especialização, as chamadas
pós-graduaçõeslatosensu.Ope-
dido do MPF reacende uma dis-
cussãoquepassouporváriosEs-
tados e está no Supremo Tribu-
nal Federal. O STF avalia se
umainstituiçãopúblicapodeco-
brar para oferecer ensino.

As instituições que ofere-
cem as especializações alegam
que elas fogem à determinação
constitucionaldeensinogratui-
to, já que não são nem gradua-
çãonempósstrictosensu–mes-
trado e doutorado –, mas sim
cursos de extensão ou aperfei-
çoamento. Esses tipos de curso
não estão previstos na Consti-
tuição como ensino gratuito.

A UnB oferece atualmente
68 especializações, em 17 insti-
tutos e centros, abrangendo
áreas que vão de Hotelaria e
Gastronomia a Odontologia,
Medicina e Economia.

Os preços variam entre R$ 5
mil, para o curso de História do
Cristianismo Antigo, e R$ 12
mil, para Relações Internacio-
nais.Auniversidadeofereceou-
tros cursos, desenvolvidos em
conjuntocominstituiçõespúbli-
cas,comacessorestritoepagos
por elas.

“Não são cursos regulares.
O próprio Tribunal de Contas
da União sustenta que essa é

uma questão de atribuição ex-
clusiva da universidade. Esses
cursos precisam ser cobrados
para serem autossustentá-
veis”,alegaoprocuradorjurídi-
co da UnB David Diniz.

A justificativa das universi-

dades é que, apesar de usar a
estrutura física da instituição e
seus professores, para oferecer
os cursos é preciso pagar uma
gratificação para aos docentes.
Isso porque as aulas normal-
menteexcedemacargahorária

do professor na universidade e
são dadas à noite ou aos sába-
dos. “Eles são pagos por meio
de uma gratificação prevista
em lei”, explica Diniz.

Naação,oprocuradorPeter-
son de Paula Pereira alega que

o ensino público “deve levar em
consideração, exclusivamente,
a capacidade intelectual de ca-
daum,nãopodendosofrerqual-
quer limitação em decorrência
da capacidade econômica do ci-
dadão.” Afirma, ainda, que os

cursos de especialização se tor-
naram uma “atividade total-
mente privatizada” dentro de
uma instituição pública.

Se o pedido do MP for aceito
pela Justiça, a UnB pode ter de
devolverodinheiroaquemfeza
matrícula até a data da ação, 15
de janeiro. Porém, os cursos
que já estiverem em andamen-
tonãoserãosuspensoseasmen-
salidades poderão continuar a
ser cobradas.

DEFESA
As universidades se baseiam
emumparecerdoConselhoNa-
cional de Educação de 2002,
queconsideraque“oscursosde
especialização e aperfeiçoa-
mento, ou seja, de pós-gradua-
ção lato sensu, não se configu-
ram como atividade de ensino
regulare,porconseguinte, tem-
se por correta a cobrança efe-
tuada pelas universidades pú-
blicas pelos instrumentos que,
no exercício de sua autonomia
constitucional, definirem.”

O parecer, no entanto, não
impediuaJustiçadetomardeci-
sões contrárias ao pagamento.
Em 2009, o Tribunal Regional
Federal da 4ª Região proibiu a
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul de cobrar pelas
especializações. A instituição
recorreueaquestãoestánoSu-
premo Tribunal Federal (STF).

A discussão sobre a proibi-
ção ou não das cobranças vem
desde 2002. Há questionamen-
tossobrecursosdasfederaisdo
Ceará, Goiás, Rio e Pelotas, en-
tre outras. ●

ENSINO BÁSICO SOCIEDADE

Chico Siqueira
ESPECIAL PARA O ESTADO

Os pais de uma adolescente fo-
ram multados em cerca de R$ 1
mil por permitir que a filha en-
trasse com telefone celular em
sala de aula. A multa foi aplica-
da pelo Juizado da Infância e da
Juventudecontraospaisdaalu-
na B.S.L., de 16 anos, estudante
daEscolaEstadualJoaquimAn-
tônio Pereira, de Fernandópo-
lis, a 555 km de São Paulo.

SegundoojuizdaVaradaIn-
fância e da Juventude de Fer-
nandópolis, Evandro Pelarin, a
multa é para punir os pais por
não terem exercido o pátrio po-
der e permitido que a filha in-
fringisse por duas vezes a lei es-
tadual que proíbe o uso do celu-
lar durante as aulas.

“A adolescente já vinha ten-
do comportamento inadequa-
do. A escola enviou o caso para
o Conselho Tutelar, que, na pri-
meira vez, advertiu os pais. Na
segunda, confiscou o celular e

nos pediu que aplicássemos a
multapor não-cumprimento do
pátrio poder, crime previsto no
artigo258doEstatutodaCrian-
ça e do Adolescente”, informou
o juiz.

Segundo Pelarin, os pais da
estudante foram ouvidos e a
mãe respondeu, por escrito,
que a filha não fazia, mas ape-
nas recebia as ligações na sala
de aula. A mãe, que não quis ser

identificada,dissequeafamí-
lia não tem dinheiro para pa-
gar a multa e que não conse-
gue controlar a jovem.

Ovalor damulta,segundo
Pelarin, corresponde a três
salários mínimos de referên-
cia. Se a família não fizer o
pagamento, poderá ter bens
confiscados. Os pais devem
receber a cobrança oficial-
mente na próxima semana.

ALTERNATIVAS
AsentençadePelarinfoiassi-
nada na quarta-feira. A deci-
sãofoicontestadapeloMinis-
térioPúblico.OpromotorDê-
nisSilvapediuaimprocedên-
ciadarepresentação,alegan-
doqueoConselhoTutelarfa-
lhou ao não buscar outras al-
ternativas para solucionar o
problema,solicitandodireta-
mente a punição dos pais.

Pelarin alegou que os pais
foram ouvidos e, por várias
vezes,alertadossobreocom-
portamento inadequado da
adolescentenaescola.Poris-
so, o juiz decidiu não acatar a
sugestão. Procurado, Silva
nãofoiencontradoparafalar
sobre o assunto.

Em julho de 2008, Pelarin
decidiu aplicar multa à mãe
de um rapaz de 17 anos que
nãoiaàescolaeestavaenvol-
vido com drogas. Ela tam-
bém foi obrigada a pagar
três salários mínimos como
punição. ●

PARIS

Otransexualismojánãoéconsi-
derado uma doença mental na
França. O país foi o primeiro a
tirá-lodalistadeproblemaspsi-
quiátricos, segundo um decre-
to, publicado nesta semana no
Diário Oficial do país.

O decreto do Ministério da
Saúde francês suprime “os
transtornos precocesda identi-
dade de gênero” de um artigo
docódigodaPrevidênciaSocial
relativo às “doenças psiquiátri-
cas de longa duração”.

A classificação era feita de
acordo coma realizada pela Or-
ganização Mundial da Saúde
(OMS),aindaemvigor,denomi-
nada Classificação Internacio-
nal de Doenças (ou CIM-10, na
sigla em francês).

AministradaSaúdenaFran-
ça, Roselyne Bachelot, tinha
anunciado no dia 16 de maio do
ano passado, antes do Dia Mun-
dial da Luta contra Homofobia
eaTransfobia,queotransexua-

lismo já não seria considerado
como uma doença psiquiátrica
na França.

Na ocasião, personalidades
domundopolíticoecientíficoti-
nham firmado um artigo, divul-
gado na imprensa, para pedir à
OMS que “não considerasse os
transexuais como afetados por
doenças mentais”.

“A França é o primeiro país
no mundo que já não considera
o transexualismo como patolo-
gia mental”, afirmou ontem
Joël Bedos, responsável fran-
cêsnoComitêdoDiaInternacio-
nal contra a Homofobia e a
Transfobia (IDAHO, na sigla
em inglês).

Para explicar sua classifica-
ção, a OMS justifica que o tran-
sexualismoaparecenoDiagnos-
tic and Statistical Manual of
Mental Disorders, estabelecido
pormédicosamericanos.Arevi-
sãodestemanual, emcurso, pa-
recenãopreveraretiradotran-
sexualismo, aponta Be-
dos. ● AFP
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●●● Um decreto da Prefeitura de
São Paulo publicado anteontem
determinou que as escolas da
rede municipal incluam em seus
projetos pedagógicos ações de
prevenção e combate ao bullying
– termo em inglês que se refere a
todo tipo de preconceito, discrimi-
nação e violência entre colegas.

As escolas terão liberdade pa-
ra escolher quais medidas ado-
tar, mas ficam obrigadas a capaci-
tar os docentes e equipe pedagó-
gica para tratar do tema, assim
como envolver as famílias no pro-
cesso de conscientização. Os co-
légios também deverão oferecer

orientação a todos os alunos e
apoio para a recuperação da au-
toestima das vítimas.

Segundo a Secretaria da Educa-
ção, a maioria das escolas da re-
de já conta com iniciativas contra
o bullying e o decreto serve ape-
nas para torná-las parte efetiva
dos projetos pedagógicos de to-
das as unidades.

O decreto ainda define que prá-
ticas são consideradas bullying,
mas, inicialmente, a secretaria
não tem a intenção de adotar ne-
nhum tipo de cartilha com proce-
dimentos específicos contra es-
sas agressões. ● LUCIANA ALVAREZ
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