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Japão e EUA têm
‘gosto predatório’

● Em São Paulo, muitas escolas
acreditam que o vazamento do
Enem no ano passado reduziu a
credibilidade da prova e fez com
que os pais diminuíssem as co-
branças. Segundo Cláudia Bara-
tella, vice-diretora do colégio Re-
novação, que ficou em 539º lugar
no ranking nacional, a pressão
era maior antes do escândalo.
“Depois disso começaram a des-
confiar. É bom ter parâmetros
mais sérios”, afirma.

“O fato de as principais univer-
sidades públicas paulistas não
terem usado os resultados da
prova também fez com os alunos
não valorizassem tanto o exa-
me”, afirma a coordenadora pe-
dagógica do Colégio Equipe, Lu-
ciana Fevorim. Em 1.068º lugar,
o Equipe não sofreu exigências

das famílias. “Existe uma preocu-
pação dos pais em relação ao
Enem, mas não exatamente uma
pressão para que o colégio tenha
uma boa classificação.”

Para as escolas, o Enem não
deve ser usado como parâmetro
de escolha. “Analisar um colégio
somente pelo ranking do Enem é
um método simplista que acaba
por distorcer os resultados da
análise”, afirma Francisco Aguir-
ra, diretor pedagógico do Ensino
Médio do Colégio I. L. Peretz,
que ficou em 2.341º. “Uma boa
escola é a que oferece um bom
curso e tem alunos motivados.”

Mesmo colégios com bom posi-
cionamento defendem que a pro-
va não deve ser usada como ter-
mômetro da qualidade do ensino.
“O Enem não tinha ranking em
sua origem. É uma avaliação do
aluno e não da escola”, afirma o
diretor pedagógico do Colégio
Dante Alighieri, Lauro Spaggiari,
na 181ª posição. / LAÍS CATASSINI,
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O Índice Firjan de Desenvolvi-
mento Municipal 2007, que me-
de condições de vida da popula-
ção e foi divulgado ontem pela
Federação das Indústrias do Rio,
aponta avanço em mais de dois
terços dos 5.564 municípios bra-
sileiros. Com uma novidade: a
educação é a área que mais con-
tribuiu para o número geral.

Variando de 0 a 1 – quanto
maior, mais desenvolvida é a ci-
dade, Estado ou o País -, o IFDM
Brasil chegou a 0,7478, 1,4% a
mais que em 2006. Mesmo as-
sim, o trabalho estima que 40 mi-
lhões de brasileiros (21,7%) vi-
viam em cidades com baixo de-
senvolvimento – nota abaixo de

0,6. A avaliação dos autores, po-
rém, é de melhoria do País na me-
dição que conjuga educação, saú-
de e emprego/renda.

“No ano 2000, só 1% vivia em
municípios de alto desenvolvi-
mento, com IFDM de 0,8 ou
mais, e todos ficavam em São
Paulo”, diz o chefe de Estudos
Econômicos da Firjan, Guilher-
me Mercês, que coordenou a pes-
quisa. “Em 2007, a mudança foi
significativa: 31% viviam em cida-
des com alto desenvolvimento.
Eram 56 milhões de pessoas, em
cidades do Sudeste, Sul e Centro-
Oeste.” Segundo ele, havia ainda
40 milhões de brasileiros viven-
do em condições bastante precá-
rias de educação e saúde e com
um mercado de trabalho ainda
incipiente – 68% deles no Nor-
deste e 17% no Norte. “Quase
30% dos municípios do Norte ti-
nham índice abaixo de 0,6.”

No topo. O ranking apontou
Araraquara (SP) como a cidade
mais desenvolvida do País, com

0,9439. O município de menor
desenvolvimento era Marajá do
Sena (MA), com 0,3394. São Pau-
lo aparece na lista em 72.º lugar,
com 0,8469, e o Rio em 128.º,
com 0,8295. Curitiba é a capital
com melhor colocação – mesmo
assim, em 47.º, com 0,8687. Os
dez primeiros da listagem são de
São Paulo: após Araraquara vêm
Indaiatuba (0,9297), Vinhedo
(0,9212), Guaíra (0,9191), Jun-

diaí (0,9184), Sertãozinho
(0,9160), Marília(0,9106) , Itu-
peva (0,9086), Barueri(0,9083)
e Jaguariúna (0,9081). O 11.º é do
Rio: Macaé (0,9038). “Cidades
médias chegam ao alto desenvol-
vimento mais facilmente que as
grandes pois conseguem fazer
programas sociais específicos.”

Segundo ele, a educação se tor-
nou o fator com maior peso no
IFDM 2007 porque o Índice de

Desenvolvimento do Ensino Bá-
sico (Ideb), que mais influi no
cálculo, avançou. A saúde conti-
nuou a melhorar, mas lentamen-
te, com destaque para o Sul, so-
bretudo cidades do Rio Grande
do Sul. “Dos 100 primeiros muni-
cípios no IFDM Saúde, 54 são
gaúchos”, explica. Mas a parte
do IFDM referente a emprego e
renda recuou de 0,7642 par
0,7520. “De fato, gerou-se bas-
tante emprego em 2007, só que a
renda teve desenvolvimento
mais fraco”, afirma Mercês.

São Paulo, com 0,8697 (mais
0,7%), e Paraná, com 0,8244 (au-
mento de 2,1%), são os únicos Es-
tados com alto desenvolvimen-
to. O Rio recuou de 0,8035 em
2006 para 0,7985 (desenvolvi-
mento moderado), mas mante-
ve o terceiro lugar. O Distrito Fe-
deral e 18 Estados estão na faixa
entre 0,6 e 0,8 e 5, no grupo do
baixo desenvolvimento: Pará
(0,5974), Piauí (0,5961), Mara-
nhão (0,5900), Amapá (0,5740)
e Alagoas (0,5529).

O gorila-das-planícies (Gorilla gorilla gorilla)
está criticamente ameaçado de extinção.
Sua população sofreu uma redução de
80% nos últimos 60 anos.

Kate Dohring,

Leia. China espera acordo
climático até final de 2011
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● Emprego e renda
Geração de emprego formal,
estoque de emprego formal e
salários médios do emprego
formal (Ministério do Trabalho).

● Educação
Taxa de matrícula na educação
infantil, taxa de abandono
escolar, taxa de distorção
idade-série, porcentual de

docentes com ensino superior,
média de horas-aula diárias e
resultado do Ideb (Ministério
da Educação).

● Saúde
Números de consultas de
pré-natal, óbitos infantis por
causas inevitáveis e óbitos
por causas mal definidas
(Ministério da Saúde).

CONSTRUÇÃO VERDE

GIGANTE FRÁGIL

Como atrair jovens para o te-
ma da sustentabilidade de
uma maneira que não seja en-
fadonha? O festival de músi-
ca SWU – Começa com Você
tentará vencer esse desafio
nos dias 9, 10 e 11 de outu-
bro. Além dos muitos shows
que ocorrerão, está progra-
mado um Fórum Global de
Sustentabilidade com 24 pa-
lestrantes, a maior parte do
exterior, nos três dias.

Entre eles estão empresá-
rios como Tom Szaky, funda-

dor da empresa de reciclagem
TerraCycle; a estilista Linda
Loudermilk, que montou uma
certificação de moda sustentá-
vel; Jeff Corwin, produtor ven-
cedor do Emmy e apresentador
de várias séries do Animal Pla-
net; Tom Gueterbock, que pro-
duz jogos de videogame; e o mú-
sico Marcelo Yuka.

A curadora do fórum é Kate
Dohring, fundadora da Wealth
Living and Giving. As vagas são
limitadas e é preciso participar
de concurso para assistir às pa-

lestras, no site swu.com.br.

● Em que momento ocorrerá o
fórum?

As atividades do fórum vão co-
meçar ao meio-dia e se esten-
dem até as 14h40. Os shows
ocorrerão depois disso e mui-
tos dos palestrantes vão querer
ver as apresentações musicais.

● E qual é a importância de reu-
nir pessoas tão diferentes para
debater no SWU?
A ideia é mostrar que a susten-
tabilidade está na nossa vida
diária e todos têm o seu papel
para tornar o mundo mais sus-
tentável. Todo mundo precisa
ajudar a encontrar as soluções.
Queremos que o evento seja al-
go fácil de entender e conju-
gue entretenimento, educação
e ativismo. É por isso que qui-
semos trazer artistas, cineas-
tas, cientistas e líderes empre-
sariais. O fórum será uma opor-
tunidade para começarmos um
diálogo, que deve ter continui-
dade depois.

Educação contribui para melhora em ranking da Firjan

Apesar de a China ser o maior
consumidor de frutos do mar,
o Japão e os EUA causam gran-
de impacto ambiental por
apreciarem peixes do topo da
cadeia alimentar, como o
atum e o salmão. A conclusão
é da Universidade British Co-
lumbia, do Canadá, que me-
diu o prejuízo que a pesca pre-
datória causa nos oceanos.

FABIO MOTTA/AE

Hospital Albert Einstein
recebe certificação

Escolas se
preparam
para tensão
‘pós-Enem’
Cada vez mais, pressão vem dos pais de
alunos que ainda estão no fundamental

O Hospital Israelita Albert Eins-
tein, em São Paulo, recebeu o se-
lo Leed Gold, que comprova que
a edificação obedeceu a padrões
de construção sustentável. O se-
lo, criado pelo U. S. Green Buil-
ding Council, foi dado ao Pavi-
lhão Vicky e Joseph Safra, parte
da Unidade Morumbi. “O progra-
ma hospitalar apresenta desa-
fios adicionais para a certifica-
ção Leed, pois os requisitos téc-
nicos e de segurança são bastan-
te restritivos e a demanda por
água e energia, superior à de es-
critórios e escolas”, diz Antonio
Carlos Cascão, diretor de obras
e infraestrutura do hospital. O
empreendimento possui um to-
tal de 70 mil m² de área construí-
da. / AFRA BALAZINA e ANDREA

VIALLI, com AGÊNCIAS

‘Todos precisam ajudar a encontrar soluções
para tornar o mundo mais sustentável’
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Em SP, vazamento
diminuiu valor
dado ao exame

DIVULGAÇÃO

MOLLY RILEY/FILES/REUTERS

● Dilema

TERESA GALHARDO
COORDENADORA DO TERESIANO
“A escola fica no fio da navalha.
De um lado, é cobrada pelos pais.
Do outro, quer manter o projeto
pedagógico no qual acredita.”

JORGE FRIAS
COORDENADOR DO LIESSIN
“Me sinto como o Dunga. O Brasil
é penta e todo mundo queria ser
hexa. Agora que somos o
segundo, a pressão é maior.”

● Pescado

649 milhões
de toneladas é o que a China
consome de recursos oceâni-
cos, contra 582 milhões de to-
neladas do Japão e 349 mi-
lhões de toneladas dos EUA.

BRASIL MELHORA INDICADORES (2007)

Índice geral do País 0,7478
Emprego e Renda 0,7520
Educação 0,7083
Saúde 0,7830

Rumo.
Clarisse
Fahis, do
Liessin:
queda no
Enem não
alterou os
rumos,
apesar da
pressão

Participação. Kate Dohring

IFDM ESTADUAL (2007)

1º São Paulo 0,8697

2º Paraná 0,8244

3º Rio de Janeiro 0,7985

4º Santa Catarina 0,7938

5º Minas Gerais 0,7846

6º Rio Grande do Sul 0,7586

7º Espírito Santo 0,7499

8º Distrito Federal 0,7368

9º Goiás 0,7141

10º Mato Grosso do Sul 0,6988

11º Mato Grosso 0,6787

12º Rio Grande do Norte 0,6547

13º Ceará 0,6511

14º Pernambuco 0,6467

15º Tocantins 0,6445

16º Sergipe 0,6289

17º Roraima 0,6265

18º Amazonas 0,6169

19º Rondônia 0,6117

20º Bahia 0,6093

21º Acre 0,6087

22º Paraíba 0,6010

23º Pará 0,5974

24º Piauí 0,5961

25º Maranhão 0,5900

26º Amapá 0,5740

27º Alagoas 0,5529

Márcia Vieira / RIO

O Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem), que deixa sob
tensão estudantes de todo o
País a algumas semanas da apli-
cação da prova, provoca fenôme-
no semelhante nas escolas. O es-
tresse entre diretores e donos
de instituições de ensino bási-
co, porém, aumenta após a divul-
gação dos resultados: é a chama-
da tensão “pós-Enem”. E, cada
vez mais, a pressão por resulta-
dos vem de pais de alunos do
ensino fundamental.

Figurar no topo da lista das me-
lhores escolas é garantia de no-
vos alunos no ano seguinte; não
estar entre o seleto grupo afugen-
ta a clientela. Não adianta os edu-
cadores repetirem, ano após
ano, que o Enem não pode ser o
único critério para decidir a esco-
la onde matricular os filhos. Ho-
je, o ranking tem grande peso na
hora da decisão.

“O ranking é publicado todos
os anos. Não adianta lutar con-
tra isso. A pressão é da socieda-
de”, define Teresa Galhardo,

coordenadora do ensino médio
do Colégio Teresiano, que aten-
de a filhos da classe média alta na
Gávea, bairro nobre do Rio, e fi-
cou em 13.º lugar entre as cario-
cas. Mas, segundo ela, a pressão
não vem dos pais do ensino mé-
dio e sim das famílias que têm
filhos ainda nos primeiros anos
do ensino fundamental.

O ranking pode levar uma es-
cola do céu ao inferno. Há três
anos, o Moderna Orientação Pe-
dagógica Integrada (Mopi) rom-
peu o monopólio das escolas ca-
tólicas e apareceu em terceiro lu-
gar no Rio. Foi um sucesso.

“OEnem dá visibilidade à esco-
la. Naquele ano, diretores de es-
colas de outros Estados telefona-
ram, querendo conhecer o nosso
programa pedagógico”, lembra
André Menezes, coordenador do
ensino médio. A escola viu tam-
bém crescer o número de alunos.

Neste ano, o Mopi caiu para o
28.º lugar. Menezes considerou
o resultado bom. “O que as pes-
soas não veem é que estamos ape-
nas a meio ponto do São Bento
(o melhor do Rio e o 3.º do País)”,

constata o coordenador.
Diante de telefonemas de pais

com a fatídica pergunta, “o que é
que houve?”, Menezes convo-
cou uma reunião com as famí-
lias. Explicou o projeto pedagógi-
co, os critérios do Enem e reafir-
mou o compromisso com forma-
ção do indivíduo. O argumento
mais forte, no entanto, foi que
79% dos alunos que fizeram ves-
tibular no ano passado entraram
em universidades públicas.

Uma das queixas das escolas é
que o Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
(Inep) não envia um relatório
com o desempenho dos alunos.
“Isso nos ajudaria a corrigir ru-
mos”, defende Jorge Frias, coor-
denador do Liessin, escola da co-
munidade judaica.

Frias sentiu na pele o que o
Enem representa para os pais.
No ano passado, por um erro do
Inep, a escola não apareceu na
classificação. “Imagina o estra-
go que gerou. Os pais se pergun-
taram se a escola era realmente
boa.” A resposta veio neste ano,
em grande estilo: o colégio ficou
em segundo lugar no Rio, atrás
apenas do São Bento.

Segundo a diretora de ensino
médio da escola, Clarisse Fahis,
a classificação não alterou os ru-
mos. “Perseguimos um resulta-
do de qualidade. Queremos que
todos os nossos alunos saiam da-
qui para a universidade.”

Mas a tensão para continuar
no topo está intrínseca. A sorte
será lançada nos dias 6 e 7 de no-
vembro.

estadão.com.br

O QUE É LEVADO EM CONTAMédia nacional de
desenvolvimento
dos municípios cresceu
1,4% em 2007 em
relação ao ano anterior

POR ESTADO

Curadora do Fórum de Sustentabilidade do Festival SWU - Começa com Você
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