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Para denunciar o que chamam
de sucateamento do ensino pú-
blico e protestar contra o reajus-
te salarial anunciado de 5,91%,
os servidores da educação de Ala-
goas entraram em greve. As esco-
las municipais de Maceió tam-
bém estão sem aula há mais de
uma semana.

Segundo dados da Secretaria
Estadualda Educação e do Espor-
te, foram matriculados nas esco-
las públicas de Alagoas, em 2010,
245 mil alunos – cerca de 10 mil a
menos que no ano anterior. Para
o secretário Rogério Teófilo, a
evasão escolar ainda é pequena e
vem sendo combatida com o pro-
jeto Geração Saber, que conta
com recursos federais.

Mas, além da fuga de alunos,
as escolas sofrem com a falta de
professores e problemas estrutu-
rais. O caos na educação pública
transformou Alagoas em líder
no ranking de analfabetismo.

Para a presidente do Sindicato
dos Trabalhadores da Educação,
Célia Capistrano, a situação é
fruto do descaso do governo. “A
maioria das escolas funciona de
forma precária. Há falta de pro-
fessores e de condições de traba-
lho, além de violência.”

Advertência. Na última segun-
da-feira, os servidores da educa-
ção anunciaram greve de adver-
tência com duração prevista de
72 horas. Mas, a pedido da dire-
ção, funcionários da Escola Esta-
dual Monsenhor Benício de Bar-
ros Dantas, no bairro do Poço,
em Maceió, não paralisaram as
atividades.

“Optamos por não aderir à gre-
ve para não atrapalhar as matrí-
culas, já que a escola corre o ris-

co de fechar se não tiver alunos
suficientes. Vamos encontrar ou-
tra forma de protestar contra es-
se reajuste ridículo de 5,91%”,
disse o diretor Carlos Muller.

Por falta de alunos, os turnos
vespertino e noturno estão
ameaçados de fechar. A escola
ocupa um quarteirão inteiro,
tem 15 salas de aula e capacidade
para mais de 1.800 alunos – mas
atualmente conta apenas com
600 matriculados. A evasão obri-
gou o colégio a ceder parte do
terreno para outra unidade de en-
sino: a escola de educação espe-
cial Wandete Gomes de Castro.

Para atrair os estudantes da re-
dondeza, os professores se uni-
ram e bancaram do próprio bol-
so a pintura e a iluminação da
fachada escolar.

Fretado. Outras instituições do
Estado enfrentam problemas se-
melhantes. Algumas não resisti-
ram. Outras só estão funcionan-

do porque recebem alunos de
bairros distantes, que chegam
em ônibus fretados pela Secreta-
ria Estadual de Educação.

O grupo de prédios do Centro
de Pesquisas Aplicadas (Cepa) –
onde funcionava na década de
1970 o maior complexo educa-
cional da América Latina, com
mais de 20 mil estudantes – está
hoje subutilizado.

Se não fossem os alunos da pe-
riferia trazidos pelos fretados, o
Cepa já teria fechado. A clientela
do bairro do Farol, onde o com-
plexo está situado, não frequen-
ta mais a escola pública.

O governador Teotônio Vilela
(PSDB) reconhece os problemas
da educação, mas afirma acredi-
tar na recuperação do ensino pú-
blico. Para ele, o projeto Geração
Saber é a ferramenta certa para
mudar o quadro. Na última quar-
ta-feira, Vilela anunciou a aplica-
ção do piso nacional dos profes-
sores e destacou que Alagoas foi
um dos primeiros Estados a ado-
tar o novo valor. “Fizemos o de-
ver de casa, ajustamos as contas,
reafirmando nosso compromis-
so com a educação.”

Segundo o secretário de Edu-
cação, Rogério Teófilo, a pasta
vai concluir nos próximos dias a
avaliação da pauta de reivindica-
ções apresentada pelo Sindicato
dos Trabalhadores em Educa-
ção de Alagoas (Sinteal).

Descaso com ensino em
AL causa evasão escolar

● Aliada às maiores editoras na-
cionais, a ABDR lançou em agos-
to de 2007 o projeto Pasta do Pro-
fessor, pelo qual os estudantes
podem adquirir cópia legais de
trechos de livros nos pontos de
venda localizados dentro do câm-
pus das instituições cadastradas.
A impressão legal custa, em mé-
dia, 20% a mais que a ilegal.

A iniciativa começou com capí-
tulos de mil livros. Hoje conta
com 3,6 mil. Estima-se que o
acervo de livros universitários
tenha entre 25 mil e 30 mil obras.

Para o projeto dar certo, foi
preciso vencer a resistência do
mercado editorial e quebrar uma
série de paradigmas de um mode-
lo de negócio baseado, ainda, na
compra de impressos.

“As editoras não achavam que
seria uma saída, mas entende-
ram que o estudante que só preci-
sa de quatro capítulos não vai
comprar o livro inteiro. Até por-
que acha caro”, diz o diretor da
iniciativa, Bruno de Carli. / R.M.M.
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Se ler é o melhor remédio, a
“leitura fatiada” é o melhor an-
tídoto contra a pirataria da in-
dústria de xerox. Com essa fi-
losofia, editoras investem ca-
da vez mais no mercado de li-
vros customizados, que reú-
nem conteúdos selecionados
de acordo com a demanda de
cada instituição de ensino.

Funciona assim: em vez de
comprar um exemplar que não
será lido nunca do início ao fim,
o estudante adquire apenas os ca-
pítulos que realmente lhe inte-
ressam, a um preço mais em con-
ta e dentro da legalidade. O gru-
po universitário Estácio, que já
entrega gratuitamente o mate-
rial didático aos seus alunos, le-
vou a ideia a um patamar adian-
te: vai oferecer os textos em ta-
blets, também de graça.

“Para coibir a pirataria, você
precisa oferecer alternativas viá-
veis e mais eficazes”, diz Roger
Trimer, diretor-editorial e de
conteúdo da Pearson Brasil, em-
presa do gigante que reúne mar-
cas como Longman, Prentice
Hall e a editora Penguin. “O livro
customizado surge como uma
forma de otimizar o conteúdo.
Em vez de um calhamaço de fo-

lhas reproduzidas de maneira ile-
gal, o estudante paga um preço
mais justo e acessível por um li-
vro fracionado, que vai acompa-
nhá-lo pelo resto da vida.”

Entre os clientes da Pearson,
que faz livro customizado desde
2005, estão instituições como a
Anhanguera Educacional e a Uni-
versidade de Mogi das Cruzes
(UMC). O volume de obras enco-
mendadas cresceu 40% em
2010, quando comparado ao ano
anterior. Outras empresas, co-

mo a editora Saraiva, também ex-
ploram o nicho.

Em tablets. A economia com o
livro customizado pode chegar a
80%, calcula Trimer. Além da
“leitura fatiada”, a Pearson apos-
ta na Biblioteca Virtual Universi-
tária, por meio da qual as institui-
ções fazem uma espécie de assi-
natura para liberar o conteúdo
didático aos alunos na internet.

Mais de 1 milhão de universitá-
rios têm acesso à biblioteca onli-

ne, conseguindo acessar os tex-
tos na web, sem baixá-los.

Na Estácio, 5,5 mil alunos vão
ganhar tablets para a leitura dos
textos – um software está sendo
desenvolvido em parceria com a
Associação Brasileira de Direi-
tos Reprográficos (ABDR).

“Trocaremos o custo de im-
pressão dos livros e da distribui-
ção deles pelos Correios por um
equipamento que só traz vanta-
gens e promove a inclusão digi-
tal”, comenta o diretor de marke-

ting do grupo, Pedro Graça. Em
comum, os tablets da Estácio e
os livros customizados respei-
tam a legislação dos direitos au-
torais e livram os estudantes da
compra de exemplares que não
são aproveitados na totalidade.

Desde 2009, a Estácio entrega
o material impresso aos matricu-
lados – só no ano passado, pagou
cerca de R$ 3 milhões em direi-
tos autorais.

O objetivo agora é estender os
tablets aos 210 mil alunos em cin-
co anos, o que deve gerar uma
economia de 240 milhões de pá-
ginas no período. O investimen-
to total para a implantação do
novo modelo de ensino vai che-
gar a R$ 40 milhões.

Pirataria. A “pirataria” de li-
vros faz o mercado editorial de
obras técnicas, científicas e pro-
fissionais perder mais de R$ 1 bi-
lhão por ano no País, de acordo
com a ABDR. Todos os anos, se-
riam reproduzidas pelo menos 4
bilhões de cópias ilegais, apenas
entre a população que cursa ensi-
no superior.

A legislação nacional conside-
ra a cópia de xerox sem autoriza-
ção expressa do autor ou de
quem o represente uma violação
com pena de dois a quatro anos
de prisão e multa.

Para combater a pirataria, editoras
investem em livros personalizados

DOUGLAS APRATTO
HISTORIADOR ALAGOANO
“A falência do ensino público
compromete a democracia, a
cidadania e os diretos humanos.
Um povo sem educação de
qualidade é refém de maus
governantes.”

Projeto oferece aos
estudantes cópia
legal de capítulos

Leia o Estadão no Ipad.
Saiba como em:
estadão.com.br/celular/ipad

Mobilizados. Professores em frente à Secretaria de Educação

Crime. Cópias piratas são apreendidas perto de faculdade na capital; violação pode dar cadeia
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Mulheres 
despidas de
afetação.
Rodeadas de
informação.

Para assinar, acesse:
www.assine3.com.br

Escolas perderam 10 mil
alunos entre 2009 e
2010; docentes fazem
greve para protestar
contra falta de estrutura

● Sem liberdade

Educação. Para acabar com o xerox, obras são ‘fatiadas’ e capítulos, vendidos de acordo com a demanda de universidades; economia
estimada com o sistema é de 80%; biblioteca virtual universitária oferece, por meio de assinatura, acesso online a conteúdo didático
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