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Mendigo e Prostituta

Bruno Lupion
ESTADÃO.COM.BR

Um estudante de Di-
reito sentado em
uma poltrona ver-
melha, de terno e

gravata, parece não se impor-
tar com um mendigo jogado
aos seus pés e uma prostituta
na sarjeta. A cena está nos car-
tazes de divulgação de festa
de formandos da Faculdade
de Direito do Largo São Fran-
cisco, da Universidade de São
Paulo (USP), e gerou polêmi-
ca nas redes sociais.

O material, produzido pela
comissão de formatura da tur-
ma 180, foi enviado aos 460
alunos do último ano. A festa

será realizada em uma casa no-
turna na Rua Augusta, região cen-
tral da capital paulista.

A repercussão negativa não
tardou. “Em que mundo vocês
vivem? Uma indiferença quase
sádica, tão lamentável quanto
perversa”, criticou o aluno Gui-
lherme Rossi pelo Facebook. “Sa-
be o que é pior? Ouvir coisas co-
mo: ‘É um mero cartaz…’ . De
muitos ‘meros’ nosso país segue
com seu preconceito”, disse ou-
tro estudante. Diante das críti-
cas, a comissão enviou nota aos
alunos dizendo que a intenção
era valorizar a diversidade da
Rua Augusta, mas que o resulta-
do da arte havia sido “infeliz”.
Mais tarde, a comissão solicitou
a troca do cartaz.

Mariana Mandelli

O Ministério Público Federal no
Distrito Federal entrou com
uma ação civil pública, com pedi-
do de liminar, contra uma resolu-
ção do Conselho Nacional de

Educação (CNE) que determina
idade mínima para ingresso na
pré-escola e no ensino funda-
mental. O parecer, de 2010, afir-
ma que apenas alunos com 4 e 6
anos completos até o dia 31 de
março podem se matricular, res-

pectivamente, na pré-escola e
no 1.º ano do fundamental. As
crianças que completarem 6
anos após essa data devem per-
manecer na educação infantil. A
ação foi proposta anteontem.

No entendimento do procura-

dor da República Carlos Henri-
que Martins Lima, autor da ação,
cabe a cada sistema de ensino
criar as regras adequadas ao pro-
cesso de aprendizagem dos alu-
nos. “O CNE, como órgão, não
tem o poder de atribuir um limi-

te obrigatório. A lei não permite
isso”, afirma Lima. “Uma data
de referência, uma baliza, sem-
pre vai existir. Não estou questio-
nando isso. Mas a resolução tem
uma data impositiva e tira a liber-
dade dos Estados e municípios.”

Lima afirma que não é contra a
sugestão de uma data e ela deve-
ria ser estabelecida no fim do
ano – como 31 de dezembro, por

exemplo.
Segundo Cesar Callegari,

membro do CNE, a data da reso-
lução foi amplamente discutida.
“O País fez um esforço enorme
de alinhamento para proteger a
criança”, diz.

A Advocacia-Geral da União
(AGU) informou que ainda não
foi intimada e, por isso, não se
manifestaria.

MPF move ação contra idade para fundamental

Recurso para educação divide governo
Área econômica quer teto de investimento no setor em 7% do PIB; Angelo Vanhoni (PT), relator do PNE no Congresso, propõe 8,29%
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Uma das principais metas do
Plano Nacional de Educação
(PNE) – o estabelecimento de
um porcentual do PIB para in-
vestimentos na área nesta dé-
cada – virou uma dor de cabe-
ça para o governo, o ministro
da Educação, Fernando Had-
dad, e o relator da matéria, de-
putado Angelo Vanhoni (PT-
PR). Essa queda de braço pode
comprometer a tramitação do
texto no Congresso, atrasan-
do ainda mais a sua votação e
deixando este ano como um vá-
cuo no cronograma das políti-
cas públicas educacionais.

A área econômica do Palácio
do Planalto tem pressionado Va-
nhoni para que mantenha a previ-
são original de aumentar os in-
vestimentos em educação dos
atuais 5% do PIB para 7% até
2020, enquanto entidades da
área e sindicatos defendem um
número mais ambicioso: 10%.

O próprio Vanhoni havia con-
siderado uma porcentagem in-
termediária (8,29%), com base
em projeções feitas consideran-
do o atual orçamento do Ministé-
rio da Educação (MEC) e as des-
pesas necessárias com o cumpri-
mento das demais metas.

Em uma discussão de alta vol-
tagem sem consenso, o petista
não deve mais ler hoje o relató-
rio do PNE – um adiamento que
pegou de surpresa membros da

comissão especial que trata do
assunto na Câmara, que agora te-
mem que o assunto seja jogado
para a agenda legislativa de 2012.

O deputado deve se reunir ho-
je com representantes da Casa
Civil, do Ministério da Fazenda e
da Secretaria de Relações Institu-
cionais e com lideranças do PT
para fechar um número e chegar
a um consenso. Vanhoni não foi
localizado pela reportagem.

Durante uma das audiências
do plano na Câmara dos Deputa-
dos, Haddad disse que 7% é um
número que tem “lógica”, mas,
segundo o Estado apurou, o mi-
nistro teria sido receptivo à ideia
de elevar a meta para 8,29%.

Objetivos. O PNE define 10 di-
retrizes e 20 metas para serem
cumpridas nesta década. Prevê
valorização do magistério públi-
co da educação básica, aumento
das matrículas da educação pro-
fissional técnica de nível médio,
destinação dos recursos do Fun-
do Social do pré-sal para a área
de ensino e ampliação do investi-
mento público em educação até
7% do PIB. O texto foi encami-
nhado pelo Executivo ao Con-
gresso em dezembro de 2010.

A austeridade fiscal em tem-
pos de crise tem feito a Fazenda
e o Planejamento bloquearem as
pretensões da comissão em ele-
var a meta de investimentos. A
discussão criou uma saia justa pa-
ra Vanhoni, que é pressionado

pelo Planalto e por setores do PT
favoráveis aos 10%.

Uma versão preliminar do
substitutivo que seria apresenta-
do hoje prevê mudanças em algu-

mas metas, como a triplicação (e
não mais duplicação) das matrí-
culas da educação profissional
técnica de nível médio, na esteira
de ações previstas no Programa

Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec).

A polêmica meta sobre educa-
ção inclusiva ganhou nova reda-
ção: mantém a universalização

da população de 4 a 17 anos com
deficiência na rede regular, mas
garante o atendimento em esco-
las especializadas quando não
for possível a integração.

CARTAZ DE ‘BOTA
FORA’ DA USP
CAUSA POLÊMICA

Recuo. Após críticas, comissão descartou o cartaz
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