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QUEM É

Mariana Mandelli

À frente da presidência do
Conselho Estadual de Educa-
ção (CEE) de São Paulo des-
de o ano passado, Hubert Al-
quéres afirma que o Estado
vem seguindo as principais
diretrizes de educação do
Brasil e o fato de não ter um
plano de metas, que é previs-
to por lei, não prejudicou o
ensino paulista. O CEE tem
24 membros e atua como ór-
gão normativo, deliberativo
e consultivo. É quem estabe-
lece regras para escolas de to-
das as redes – estaduais, mu-
nicipais e particulares – de
educação infantil, ensino fun-

damental, médio e profissional,
além de orientar as instituições
de ensino superior públicas do
Estado. A seguir, a entrevista
que concedeu ao Estado.

● Por que São Paulo não tem um
plano estadual de educação?
A gente não quis se precipitar
em relação ao Plano Nacional
de Educação (PNE), que estava
em elaboração. Seria um erro fa-
zer o nosso plano para os próxi-
mos dez anos sem ter como di-
retriz o PNE. Agora que o docu-
mento foi homologado e envia-
do ao Congresso, vamos discu-
tir propostas. Apesar de o PNE
não estar aprovado, não acredi-
tamos que haverá muitas modi-
ficações. Isso vai ser feito com
uma equipe mista de técnicos
da secretaria e do conselho. Pre-
tendemos entregar a proposta
no segundo semestre ao secre-
tário (Herman Voorwald).

● Em que sentido o Estado de

São Paulo foi prejudicado por
não ter um plano?
Os resultados das avaliações
mostram que São Paulo está
num bom caminho. Nossa edu-
cação está entre as três melho-
res do País. Entre 1995 e 2002,
o Brasil fez uma revolução na

educação, no sentido de legisla-
ção – com a Lei de Diretrizes e
Bases (LDB), em 1996, por
exemplo. Surgiram diretrizes
curriculares e a cultura da ava-
liação, com o Provão, o Enem e
o Saresp. São Paulo concreti-
zou isso no nível estadual. In-
vestimos na formação de profes-
sores, na municipalização do en-
sino, na correção da defasagem
idade-série. Então não acho
que o fato de não termos um do-
cumento chamado plano esta-
dual tenha nos prejudicado.

● Como você enxerga a proposta
de mudança na progressão conti-
nuada no Estado, ampliando pa-
ra três ciclos?
É uma boa proposta. Se ela for
encaminhada para o conselho,
em forma de uma consulta, pen-
so que o conselho deve apoiá-
la. Acho que já podemos tratar
a progressão continuada como
um consenso entre educadores.
Reprovar é um baque na vida es-
colar da criança. O fato de o alu-
no não ser reprovado não signi-
fica que ele não faça prova. Não
é aprovação automática.

● No início do ano, a retenção de
crianças na pré-escola que ainda
não completaram 4 anos, por
causa das novas regras de idade
para ingresso no ensino funda-
mental, provocou polêmica. (Pa-
ra evitar que em 2012 os alunos
cheguem ao 1º ano com 5 anos –
tem de ser 6 completos até 30 de
junho para o conselho –, as pré-
escolas reprovaram crianças
com aniversário no segundo se-
mestre.) Alguns pais entraram
na Justiça. Como o conse-

lho viu isso?
Precisa existir uma data. O fato
de ter uma data é importante
para a organização do sistema.
Mas o mais importante é o de-
senvolvimento cognitivo da
criança. Muitas vezes os pais
querem colocar a criança na es-
cola num momento que não é
adequado. Quanto a entrar na
Justiça, não vejo problema, é
um direito. E o que a Justiça de-
cidir, a gente deve obedecer.

● Tanto no governo federal quan-
to no estadual estão surgindo
propostas para a construção de
creches. Qual é a sua opinião?
Conheço sistemas de educação
de Cuba, França, Inglaterra, Es-
tados Unidos e de outros países
que fizeram grandes revoluções
na área. E uma coisa é comum
entre eles: todos focaram no en-
sino básico – fundamental e mé-
dio. O Brasil tinha a tarefa de
universalizar o fundamental.
Uma vez universalizado, defen-
do que ele seja feito com quali-
dade. A educação infantil não é
obrigatória e é tarefa dos muni-
cípios pela Constituição. Então
deveríamos respeitá-la. O que
vem sendo gasto com o ensino
fundamental e médio deve con-
tinuar sendo gasto com eles.
Não dá para fazer tudo ao mes-
mo tempo e agradar a todos. As
famílias têm o direito de querer
creches. É importante e é tarefa
do município fazer. Acho que o
governo federal está cumprin-
do mal o papel de dar as gran-
des diretrizes para o Brasil e de
defender a Constituição.

● Em que sentido?

O governo federal deveria
ser mais enfático em relação
às atribuições de cada instân-
cia de governo. Temos um
problema grande na educa-
ção por conta da falta de ini-
ciativa do Ministério da Edu-
cação, que está com ques-
tões sérias de articulação in-
terna. Eu particularmente
gosto muito do ministro (Fer-
nando Haddad), mas acho
que hoje o MEC não tem um
comando firme. O vazamen-
to da prova e dos dados do
Enem é um símbolo disso. O
governo federal não tem cre-
dibilidade para nenhuma po-
lítica pública de educação.

● Mas os últimos dados, como
o Ideb e o Pisa (Programa
Internacional de Avaliação de
Estudantes), mostram que o
Brasil avança, mesmo que len-
tamente.
O Brasil está se preocupando
com os resultados das avalia-
ções. E elas focam em quê?
No ensino fundamental e mé-
dio. O governo federal tem
uma rede muito pequena de
ensino fundamental. Quem
cuida disso são os Estados e
os municípios. São eles que
têm feito a lição de casa. En-
tão, parece até contraditório
se falar tanto em creche e
pré-escola enquanto o que es-
tá sendo medido mesmo é o
quanto o menino aprende de
matemática e português em
cada ciclo do fundamental e
do médio. Quando tivermos
o Pisa de um país desenvolvi-
do, aí poderemos pensar no
ensino infantil.
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Um total de 740 espé-
cies de aves que po-
dem ser vistas em
dois biomas brasi-

leiros estão no guia Aves do
Brasil: Pantanal & Cerrado.
Entre elas estão a arara-azul-
grande, o corujão-orelhudo, o
tiê-bicudo e o periquito-rei.

A intenção dos autores é,
além de auxiliar os observado-
res de aves, que o livro seja
uma ferramenta de conserva-
ção. “As aves são uma porta de
entrada para a natureza”, diz
a ornitóloga Martha Argel,
uma das autoras.

Apesar de o Brasil
ser o segundo em nú-
mero de espécies de
aves do mundo, a
quantidade de guias
sobre o tema é infe-
rior a de outros paí-
ses ricos em biodi-
versidade. “Mas a
observação
de aves co-
mo passa-
tempo no
País cresceu
muito. Há
cinco anos
quase não se
falavaemob-
servação,” diz.

Segundo Martha, esco-
lheu-se falar do Pantanal pri-
meiro porque é um dos maiores
destinos de ecoturismo no País.
O Cerrado é um bioma que tem
sofrido muito com o desmata-
mento. “A ideia é contemplar to-

das as regiões do Brasil, tal-
vez em cinco edições”,
conta.O próximo será so-
bre as aves da Mata
Atlântica. Os xodós da
ornitóloga na região

abordada agora
são a arara-azul-
grande, que ilus-

tra a capa do livro,
o tucanuçu e o tuiuiú.

Exemplos. A arara-azul-
grande é descrita no livro
como “espetacular, o
maior psitacídeo do mun-

do”. O avanço da agropecuá-
ria fez a população dessa espécie
cair bastante ou sumir em boa
parte da distribuição original, ex-
plica o guia. No Pantanal, a captu-

rapara tráfi-
co afetou a espé-
cie, mas agora a po-
pulação “parece es-
tar estável ou mes-
mo aumentando”.

O tucanuçu é carac-
terizado como “o maior dos tuca-
nos”. “Costuma pousar em ga-
lhos secos, quase como se quises-
se chamar a atenção para seu bi-
co fora do comum”, diz o guia. O
bico é muito longo, amarelo e la-
ranja – com uma “gota” de preto
na ponta. E o tuiuiú, considera-
do a ave-símbolo tanto de Mato
Grosso quanto de Mato Grosso
do Sul, é descrito como uma “ce-
gonha enorme com bico volumo-
so voltado para cima”, comum
em brejos e margens de lagoas.

Para facilitar o reconheci-
mento das espécies, o guia

traz ilustrações de diver-
sos autores (um deles,

Guy Tudor, é também
coautor do livro).

Inspirador. A
ideia de fazer o

guia foi do biólogo Már-
cio Ayres, que ideali-
zou a criação das Re-
servas de Desenvolvi-
mento Sustentável
Mamirauá e Amanã,
na Amazônia, e
morreu em 2003.

De acordo com
os autores, “pou-
cas pessoas no
mundo foram

responsáveis pela proteção
de tantas áreas significativas
como Márcio”. E soube reco-
nhecer a necessidade de apro-
ximar a população brasileira
da belíssima fauna de aves do
País.

“Ele nos pediu que criásse-
mos um guia de campo sim-
ples de usar e com preço aces-
sível, que trouxesse informa-
ções sobre as espécies e fosse
capaz de inspirar, na próxima
geração de brasileiros, o amor
pela natureza e o interesse pe-
la conservação”.

O lançamento pela Wildlife
Conservation Society (WCS)
e Editora Horizonte será na
próxima quinta-feira, na livra-
ria Fnac de Pinheiros, às 19 ho-
ras. O preço sugerido do guia
é de R$ 44 (possível graças a
doações feitas à WCS). A obra
também foi lançada nos EUA,
em inglês. / AFRA BALAZINA

Líder do conselho
que rege as escolas
elogia a progressão
continuada e critica
o governo federal

Guia mostra
aves do
Pantanal e
do Cerrado
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ENTREVISTA

ADEUS

Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estão
distribuídas por 46 cidades paulistas

MARCIO FERNANDES/AE

Leia. Austrália quer preço
fixo para a tonelada de CO2

✽ Formado em Engenharia
Civil pela Escola de Engenha-
ria Mauá. Lecionou na Escola
Politécnica da USP e no Colé-
gio Bandeirantes. É membro
do Conselho Estadual desde
1998. Foi presidente da Im-
prensa Oficial e ocupou os
cargos de secretário de Co-
municação e secretário-ad-
junto de Educação do Estado
de São Paulo. Hoje, também
é vice-presidente da Câmara
Brasileira do Livro.

MARKUS SCHREIBER/AP
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Arara-azul-grande. Xodó
da autora Martha Argel

estadão.com.br/planeta

50 mil
alunos estudam nas Fatecs. Na semana passada,
as instituições ganharam autonomia universitária

‘Não ter um plano
de educação não
prejudicou SP’

Visitantes do Zoo de Berlim levam flores
em homenagem ao urso-polar Knut, mor-
to anteontem. Uma autópsia deve ser feita
hoje para determinar a causa da morte.

Corujão-orelhudo.
Uma das aves
descritas no guia
recém-lançado

Posição.
Alquéres
defende
investimento
no ensino
básico

estadão.com.br

presidente do Conselho Estadual de Educação

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 21 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A26.




