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Ofício UNCME-RS nº 074/2019  

   São Leopoldo, 26 de novembro de 2019. 

 

 

À Presidenta da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da 

Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul – AL/RS 

Deputada Estadual Sofia Cavedon 

Porto Alegre - RS 

 

Assunto: Pedido de retirada de votação do PL nº 149/2019, de autoria do Deputado 

Estadual Eric Lins - DEM. 

 

  

  Excelentíssima Senhora Deputada, 

  A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Rio Grande 

do Sul – UNCME-RS, entidade representativa dos Conselhos Municipais de Educação 

do Estado, vem apresentar estudos e legislações em vigência que dão o suporte 

necessário para nosso pedido de retirada de votação do Projeto de Lei nº 149/2019, de 

autoria do Deputado Estadual Eric Lins (DEM), que “Dispõe sobre a idade de ingresso 

no sistema de ensino, NO TEMPO CERTO, segundo a capacidade de cada um”. 

  Em 1º de agosto de 2018, após um longo processo de debate nacional a 

respeito da data corte fixada nas Resoluções CNE/CEB nº 1/2010 e 6/2010, o Supremo 

Tribunal Federal – STF concluiu o julgamento de duas ações relativas ao chamado corte 

etário: a Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC nº 17, que foi ajuizada em 

2007, que pleiteava a declaração de constitucionalidade da norma da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Brasileira - LDBEN que prevê a idade de 6 anos completos para o 

início do Ensino Fundamental; e a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental - ADPF nº 292, proposta em 2013 pela Procuradoria-Geral da República, 

que questionava a constitucionalidade das Resoluções supramencionadas, devidamente 

homologadas pelo MEC, que exigem que a criança tenha 6 e 4 anos completos até o dia 

31 de março do ano de sua matrícula no 1º ano do Ensino Fundamental e da Pré-escola, 

respectivamente, sob o argumento de que este critério violaria o princípio da igualdade e 

da acessibilidade à Educação Básica obrigatória.  
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  A decisão do STF deixou claro que o corte etário é uma norma geral de 

Educação, cuja competência é da União, de acordo com o §1º do Art. 8º da LDBEN, que 

atribui à União a coordenação da política nacional de Educação, articulando os 

diferentes níveis e sistemas de ensino, com função normativa, redistributiva e supletiva 

em relação às demais instâncias educacionais. Por se tratar de matéria de competência 

legislativa concorrente, cabe à União estabelecer normas gerais de Educação e aos 

Estados suplementá-las. Na prática, essa atribuição é exercida pelo MEC, assessorado 

pelo CNE. Com 26 Estados, um Distrito Federal e 5.570 municípios, se não houver uma 

data unificada em todo o território nacional a coordenação da política nacional de 

Educação fica prejudicada, gerando insegurança jurídica até mesmo em casos 

corriqueiros como o de transferência de estudantes. 

  As Professoras Dras. Carmem Maria Craidy e Maria Carmem Silveira 

Barbosa afirmam que  

As decisões políticas e as tendências culturais apontam para que as crianças 
tornem-se adolescentes cada vez mais cedo e, de acordo com a classe social, 
lhes exige que sejam produtivas, precoces, competitivas, [...]. Paradoxalmente a 
adolescência e a vida adulta são momentos que vêm se prolongando. Por que 
antecipar o final da infância? Por que não dar mais tempo para este período da 
vida onde construímos os primeiros sentidos para aquilo que nos torna 
humanos? Por que não ter mais tempo para brincar, conviver, ouvir histórias, 
conversar, construir mundos? (CRAIDY; BARBOSA, 2012, p. 33)1 

  Este recorte traz a defesa da UNCME-RS, uma vez que entendemos que o 

ingresso precoce no ensino fundamental viola direitos fundamentais das crianças 

pequenas, desrespeitando critérios etários constitucionalmente estabelecidos. 

Apontamos ainda que a mobilização da sociedade civil organizada, de inúmeros 

especialistas e de entidades de defesa da infância e da educação infantil, não pode ser 

desconsiderada pelo Legislativo.  

Reforçamos, também, que a data corte estabelecida é um limitador 

importante do ingresso prematuro no ensino fundamental e já possui sólida 

fundamentação teórica, além de ser um importante instrumento para a efetiva execução 

                                                           
1 CRAIDY, Carmem Maria; BARBOSA, Maria Carmem Silveira. Ingresso obrigatório no Ensino 

Fundamental aos seis anos: falsa solução para um falso problema. In: BARBOSA, Maria Carmem Silveira 

et al. (Orgs.). A infância no ensino fundamental 9 anos. Porto Alegre: PENSO, 2012.p. 19-36. 
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de políticas públicas, articulando o oferecimento, universal e com equidade, de 

Educação de qualidade em cada uma das etapas da Educação Básica. 

Julgamos necessário também sugerir que esta digníssima Casa Legislativa 

leve em consideração o parecer organizado pela Comissão de Psicologia na Educação 

do Conselho Federal de Psicologia - CFP que, dentre outros relevantes aspectos, 

discorre que  

(...)  
No caso da criança de 5 anos de idade, há que se considerar que sua matrícula 
na Educação Infantil seguiu e segue, historicamente, concepções de 
desenvolvimento fundadas em uma tradição consolidada da Psicologia do 
Desenvolvimento, quer seja, de que há diferenças psicológicas significativas 
entre as crianças até 5/6 anos de idade e as crianças em idades mais 
avançadas.  
(...)  
...o Conselho Federal de Psicologia, consultada a Comissão de Educação do 
CFP, posiciona-se de forma favorável ao corte etário e de forma desfavorável à 
condicionalidade da avaliação psicológica para a matrícula de crianças fora do 
corte etário para o Ensino Fundamental e a Educação Infantil. (BRASIL, 2018, p. 
7)2 

O objetivo do CFP é esclarecer o posicionamento da autarquia, destacando 

a importância da atuação do profissional de Psicologia na Educação com vistas a 

contribuir nos diversos processos educacionais que visem o desenvolvimento da criança 

e do adolescente – não se restringindo apenas ao uso de avaliação psicológica, 

conforme sugerido no PL nº 149/2019 (Art. 2º, alíneas ‘a’ e ‘b’ dos incisos II e III). 

Outra situação que também nos provocou alguns questionamentos, é de 

que os Conselhos Municipais de Educação, órgãos responsáveis pela fixação de normas 

dentro dos sistemas municipais de ensino3, de acordo com o Art. 11 da LDBEN, não 

foram consultados ou mesmo questionados frente aos desafios que o PL trará aos 

respectivos sistemas. 

                                                           
2 Parecer CNE/CEB nº 2/2018, que fixa as “Diretrizes Operacionais complementares para a matrícula 

inicial de crianças na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, respectivamente, aos quatro e aos seis 

anos de idade.”. 

3 No RS, segundo os dados obtidos junto aos municípios, possuímos cerca de 420 sistemas municipais de 

ensino. 
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  Por fim, entendemos que o PL nº 149/2019 traz ao debate uma temática 

que foi amplamente discutida em todo o território nacional, inclusive pelo STF, não 

deixando margem para que novas interpretações. Com isso, solicitamos que o PL em 

questão seja retirado de pauta para podermos garantir, minimamente, uma organização 

educacional que efetive o direito à Educação com qualidade e equidade, citando Rubem 

Alves que nos provoca “mas, e a infância? E o dia que não se repetirá nunca mais?” 

(2009, p. 60)4. 

  Que permitamos que nossas crianças sejam crianças e nos preocupemos 

mais com os insumos necessários para Educação mais humana e solidária!! 

Sendo o que nos cabe, registramos estima. 

Respeitosamente, 

 

 

 

                                                                            
 
       Fabiane Bitello Pedro 
                                                            Coordenadora Estadual UNCME-RS 
 

                                                           
4 ALVES, Rubem. Os Grandes Contra os Pequenos. In: Estórias de Quem Gosta de Ensinar. 12ª.ed. 

Campinas-SP. Papirus. 2009, p.60. 
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