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SAÚDE

Excesso de peso pode aumentar
o risco de câncer de mama tri-
plo-negativo, tipo mais raro e
letal da doença, segundo cientis-
tas do Centro de Pesquisa de
Câncer Fred Hutchinson, na
Filadélfia (EUA). Eles afirmam
que uma mulher com sobrepe-
so teria 35% mais chances de
desenvolver essa forma agressi-
va de câncer. “O fato de termos
encontrado uma ligação com o
câncer de mama triplo-negativo
é algo único porque, biologica-
mente, esse subtipo é muito di-
ferente”, disse a cientista Aman-
da Phipps. / REUTERS

Obesidade aumenta
risco de câncer de mama
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● Presente em 66% das redes
estaduais do País, a eleição é a
forma mais utilizada para selecio-
nar o gestor. Ela pode ser combi-
nada com outros métodos – co-
mo a própria indicação política.

Ao todo, segundo o estudo da
Fundação Victor Civita em parce-
ria com a pesquisadora Heloisa
Lück, seis Estados utilizam exclu-
sivamente o processo eleitoral
como forma de seleção: Mato

Grosso, Goiás, Paraná, Rio Gran-
de do Sul, Piauí e Rio Grande do
Norte. Outros métodos citados
na pesquisa são certificação, en-
trevista, provas e concurso públi-
co, que podem ou não ser combi-
nados uns com os outros.

O estudo também mostrou que
92% das redes estaduais ofere-
cem capacitação aos diretores.
No caso das escolas municipais,
o índice é de 80%.

A pesquisa revelou ainda que
20% das secretarias estaduais
não apresentam uma unidade
responsável por políticas de sele-
ção dos diretores de suas esco-
las. / M.M.

Meninas têm mais chance
de fumar em casa noturna

EUA vão monitorar 55 mil pessoas que
limparam vazamento de óleo no Golfo
Os Institutos Nacionais de Saú-
de dos Estados Unidos inicia-
ram uma gigantesca pesquisa
de longo prazo sobre a saúde de
pessoas que ajudaram a lim-
par o vazamento de óleo
ocorrido no ano passado
no Golfo do México. O
estudo pretende identi-
ficar, por um período
de até dez anos, pos-
síveis efeitos na saú-
de de cerca de 55 mil
trabalhadores e vo-
luntários que traba-
lharam no litoral

dos Estados da Louisiana, Mis-
sissippi, Alabama e Flórida.

O estudo foi lançado anteon-
tem, no mesmo dia em que a

primeira operação de perfu-
ração de poço de petróleo

em águas profundas
recebeu permissão
do governo para
acontecer desde a

moratória impos-
ta no ano passado

pelo governo Oba-
ma por causa do

vazamento no Golfo
do México. / REUTERS

USP dará R$ 5 milhões
aos melhores projetos

Leia. Meteoritos podem ter
possibilitado a vida na Terra
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Defensoria de SP obtém
liminar para ver Enem

A agência espacial americana
(Nasa) lança na sexta-feira o
satélite Glory, por meio do qual
cientistas estudarão a influên-
cia do Sol e das partículas na
atmosfera sobre as mudanças
climáticas na Terra. O lança-
mento, originalmente marcado
para 23 de fevereiro, foi adiado
por problemas técnicos. A mis-
são proporcionará dados de alta
precisão sobre as partículas at-
mosféricas conhecidas como
aerossóis e a radiação solar, que
servirão para a elaboração de
modelos e prognóstico de mu-
danças no clima do planeta. / EFE

EDUCAÇÃO
Satélite de estudo do
clima será lançado sexta
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A Defensoria Pública da União
em São Paulo conseguiu anteon-
tem mais uma liminar determi-
nando que o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais (Inep), órgão ligado ao
MEC, exiba a prova do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) de um candidato que
contesta a nota recebida. O edi-
tal do exame veta a possibilida-
de de revisão da prova, mas o
juiz entendeu essa proibição vai
contra o direito de ampla defe-
sa, ao transferir o risco de possí-
vel equívoco na correção ao alu-
no que se submete ao exame.

ESPAÇO

Após analisarem mais de 400
gravações de chamados de gi-
bões (foto), usados para alertar
companheiros, cientistas do
Centro Alemão de Primatas de
Göttingen concluíram que es-
ses animais possuem “sota-
ques” que identificam sua espé-
cie e sua área de origem. / AP

Eleição para o
cargo é o método
mais utilizado

DANIEL CARA
COORDENADOR-GERAL DA
CAMPANHA NACIONAL PELO
DIREITO À EDUCAÇÃO
“O diretor deve ser alguém de
dentro da comunidade e precisa
ser respeitado como uma
autoridade, especialmente em
regiões de alto risco social.”

MOZART NEVES
RAMOS
CONSELHEIRO DO MOVIMENTO
TODOS PELA EDUCAÇÃO
“A escolha de um diretor de
escola deve ter legitimidade
e deve avaliar seu conhecimento,
que tem de ir além da questão
curricular.”

MARIA DE FÁTIMA
DE OLIVEIRA
DIRETORA DA ESCOLA
“Um mau gestor é aquele de
visão tacanha, sem compromisso,
que faz apenas o básico.”

Métodos. Maria de Fátima de Oliveira se tornou diretora por concurso, mas também vê com bons olhos a escolha por eleição

Indicação política influencia nomeação
de diretor em 42% das redes de ensino
Mariana Mandelli

Quase metade das redes esta-
duais de ensino do Brasil utili-
za a indicação política como
um dos métodos para selecio-
nar os diretores de suas esco-
las. É a segunda forma de sele-
ção mais utilizada – a primeira
é a eleição.

O índice, de 42%, é de uma pes-
quisa da Fundação Victor Civita
que será divulgada hoje. O estu-
do contou com a participação de
24 Estados. Para especialistas, es-
sa forma de seleção pode prejudi-
car os alunos, já que não atende
aos interesses da comunidade.

O estudo, intitulado Práticas
de Seleção e Capacitação de Dire-
tores Escolares Adotadas por Se-
cretarias Estaduais e Municipais
de Educação, mostra que a
maior parte das redes estaduais
utiliza a indicação – chamada de
“instâncias locais” – combinada
com uma ou mais formas de esco-
lha do gestor, como eleição ou
outra modalidade técnica. É o ca-
so de Pará, Paraíba, Amazonas,
Espírito Santo, Tocantins e Rio.

Quatro Estados usam exclusi-
vamente a indicação como méto-
do: Rondônia, Maranhão, Santa
Catarina e Sergipe. A reporta-
gem solicitou o posicionamento
do Conselho Nacional de Secre-
tários de Educação (Consed) em
relação aos resultados da pesqui-
sa, mas o órgão não respondeu.

Para Angela Dannemann, dire-
tora executiva da Fundação Vic-
tor Civita, o uso da indicação
vem diminuindo muito nos últi-
mos anos. “Atualmente, ela é usa-
da mais em casos de substitui-
ção de alguém que não pode assu-
mir, por exemplo. É um recurso
que deve existir para uso emer-
gencial e não como tendência po-
lítica”, diz.

Para ela, o fato de a maior par-
te dos Estados usar métodos
combinados de seleção é positi-
vo. “O modelo híbrido envolve
mais a escola e os candidatos, se-
lecionando melhor o gestor.”

Segundo a pesquisa, São Paulo
é o único Estado a realizar con-
curso para selecionar os gesto-
res. “Diretor é cargo técnico, não
político. O concurso dá oportu-

nidade a todos”, explica o secre-
tário-adjunto da Educação, João
Cardoso de Palma Filho.

No caso dos sistemas munici-
pais – o estudo ouviu 11 secreta-
rias – , apenas 17% indicam politi-
camente seus diretores. A cida-
de de São Paulo, por exemplo,
preenche seus cargos por con-
curso de acesso, voltado a inte-

grantes da rede com licenciatura
plena em Pedagogia e três anos
de experiência no magistério.

Apesar de ter conquistado a
posição por concurso, Maria de
Fátima de Oliveira, diretora da
escola municipal de ensino fun-
damental Olavo Pezzotti, na zo-
na oeste da capital, também gos-
ta de ideia da eleição como pro-

cesso seletivo. “Nela, a comuni-
dade pode escolher o gestor que
mais tenha a ver com ela”, afir-
ma. “Mas o concurso é mais ho-
nesto, porque não fica amarrado
a pressões e favoritismos.”

Prejuízos. O método ideal para
selecionar um diretor, segundo
educadores, deve combinar fato-
res que estejam atrelados à capa-
cidade do profissional e às neces-
sidades da escola, além de avalia-
ções que acompanhem seu traba-
lho frente ao colégio.

“O papel do diretor mudou
nos últimos 20 anos. Hoje, um
diretor precisa entender não só
de educação, mas de gestão de
recursos humanos e financeiros,
além de demonstrar liderança”,
afirma Mozart Ramos, do Movi-
mento Todos Pela Educação.

Segundo Ilona Becskeházy, da
Fundação Lemann, dados mos-
tram que escolas com gestores
estáveis que são submetidas a
avaliações têm desempenho me-
lhor. “É uma combinação de me-
canismos que o Programa Inter-
nacional de Avaliação de Alunos
(Pisa) demonstra”, diz.

Primatas têm ‘sotaques’
diferentes, diz estudo

● Gestão democrática

JORNAL DA TARDE

A chance de uma menina fumar
em uma casa noturna aumenta
14 vezes em comparação com ou-
tros ambientes. Entre os meni-
nos, o risco cresce 8 vezes.

Os dados estão em artigo pu-
blicado na revista BMC Public
Health pela pesquisadora Zila
Sanchez, do Centro Brasileiro
de Informações sobre Drogas

Psicotrópicas (Cebrid) da Uni-
versidade Federal de São Paulo
(Unifesp). Foram entrevistados
2.691 alunos de escolas privadas.

A pressão do grupo é fator de
risco conhecido entre especialis-
tas quando o assunto é o envolvi-
mento de jovens com cigarros,
álcool e outros psicotrópicos.
Mas, nessa pesquisa, chama a
atenção o dado de que 40% das
meninas que declararam ter fu-

mado no último mês disseram
que raramente recebem atenção
dos pais. Entre as que não fuma-
ram nesse período, 20% reclama-
ram do mesmo problema.

“O relacionamento familiar é
fundamental para motivar não
só o uso de cigarro, mas o de ál-
cool”, observa o médico herbia-
tra Maurício de Souza Lima, do
Hospital das Clínicas de São Pau-
lo (HC). Para os meninos, esse
fator não aparece como de risco
para o vício em cigarro. Mas 83%
dos que fumam vão a casas notur-
nas ao menos uma vez por sema-
na – elas representam 76%. / ISIS

BRUM e LAÍS CATASSINI

estadão.com.br

Felipe Mortara
ESTADÃO.EDU

A USP aprovou o Programa de
Apoio à Inovação no Ensino Prá-
tico de Graduação, que prevê a
distribuição de R$ 5 milhões pa-
ra a implementação de laborató-
rios em faculdades de todos os
câmpus da universidade.

Os editais serão lançados até
o fim de abril. Passado um prazo

de até 40 dias, comissões forma-
das por docentes em diversas
áreas do conhecimento avalia-
rão os melhores projetos e defi-
nirão o destino da verba.

A iniciativa, votada no último
Conselho de Graduação, permi-
te a professores e alunos de toda
a USP inscrever suas unidades.
No entanto, segundo a pró-rei-
tora de Graduação, Telma Zorn,
a verba não será distribuída de

forma igual entre as faculda-
des. “É uma competição para
estimular o pensamento, o
trabalho em conjunto e a cria-
tividade”, afirma Telma.
“Não atenderá a todos, mas
sim às melhores propostas.”

Em reunião realizada on-
tem, o Conselho Universitá-
rio, órgão máximo da institui-
ção, votou pela manutenção
dos membros da comissões
de Legislação, Orçamento e
Patrimônio e de Assuntos
Acadêmicos. O Sindicato dos
Trabalhadores da USP pro-
pôs um novo nome, que não
foi aprovado pela maioria.
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Educação. Escolha em 10 Estados, baseada em critério que pode não atender aos interesses da comunidade, é criticada por educadores;
pesquisa da Fundação Victor Civita também mostra que governo de São Paulo é o único a realizar concurso para selecionar gestores

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A14.




