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Notas & Informações

Com o objetivo de
adequar as três sé-
ries finais do ensi-
no básico às de-
mandas do merca-
do de trabalho,

onde há uma grande carência
de mão de obra qualificada, o
Conselho Nacional de Educa-
ção (CNE) aprovou novas dire-
trizes para o ensino médio, in-
centivando as escolas públicas
e particulares a elaborar currí-
culos mais flexíveis e permitin-
do que os alunos dos cursos no-
turnos tenham mais tempo pa-
ra concluir os estudos.

Com 10 milhões de alunos
matriculados, o nível médio de
ensino é o principal gargalo do
sistema educacional. Ele não
prepara os alunos nem para o
mercado de trabalho nem para
os exames vestibulares. Tem
um currículo generalista, pou-
co atraente e distante do am-
biente social, econômico e cul-
tural em que os estudantes vi-
vem. Por isso, o ensino médio
tem alta taxa de evasão – segun-
do o IBGE, 40% dos alunos
abandonam o curso por desin-
teresse e 27% por razões de tra-
balho e renda.

De todos os ciclos educacio-
nais, o ensino médio é o que
mais carece de qualidade. Os
dados do Índice da Educação
Básica, de 2009, mostram que
os estudantes do ensino médio
têm graves dificuldades em por-
tuguês e matemática. A maio-
ria não consegue fazer uma re-
dação com um mínimo de rigor
lógico, identificar a ideia cen-
tral de um texto ou fazer con-
tas mais complexas, que exi-
gem conhecimento de álgebra.

Pelas novas diretrizes do

CNE, as escolas poderão orga-
nizar o ensino médio em torno
de quatro grandes áreas – traba-
lho, tecnologia, ciência e cultu-
ra – e terão autonomia para dis-
tribuir a carga horária de cada
uma delas conforme as especifi-
cidades regionais. Assim, embo-
ra continuem obrigadas a ensi-
nar matemática, português,
ciência, filosofia e sociologia,
as escolas localizadas em cida-
des industriais poderão dar
prioridade a tecnologia e traba-
lho, ampliando o peso de disci-
plinas como física e química no
currículo. Já as escolas situa-
das em regiões turísticas pode-
rão escolher a área de cultura

como eixo de atuação, dando
mais espaço para matérias co-
mo história e geografia.

As diretrizes do CNE tam-
bém autorizam as escolas a
manter o currículo atual, que
combina as quatro áreas sem,
contudo, dar ênfase a qualquer
uma delas. No caso dos cursos
noturnos, onde estudam 40%
dos alunos do ensino médio, o
CNE permite que até 20% das
aulas sejam oferecidas com ba-
se no ensino a distância e auto-
riza as escolas a distribuir a car-
ga horária mínima do ciclo – de
2,4 mil horas – em mais de três
anos. Como a maioria dos alu-
nos dos cursos noturnos traba-
lha, é grande o número dos que
chegam atrasados e cansados
às salas, o que compromete a
aprendizagem. Por isso, o CNE

quer diminuir o número de au-
las por dia e ampliar o prazo de
duração do curso para mais de
três anos.

Os especialistas em educa-
ção receberam as mudanças no
ensino médio com reservas. Se-
gundo eles, por mais que as no-
vas diretrizes do CNE possam
abrir caminho para um ensino
motivador, criativo e interdisci-
plinar, elas deveriam ter sido
objeto de experiências prévias,
para evitar problemas de imple-
mentação. “O ideal seria apli-
car a flexibilização do currículo
em alguns Estados, primeira-
mente”, diz o professor Marce-
lo Néri, da FGV. Os especialis-
tas também temem que os cur-
rículos sejam reformulados
apressadamente, com improvi-
sações e concessões a modis-
mos pedagógicos e mercadoló-
gicos. Além disso, as novas dire-
trizes exigem um projeto de re-
qualificação dos professores, la-
boratórios equipados e bibliote-
cas atualizadas – e os municí-
pios de pequeno porte e os Es-
tados mais pobres não dis-
põem de recursos financeiros
suficientes para ampliar os gas-
tos com educação.

As novas regras – que agora
só dependem de homologação
pelo ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, para entrar em
vigor – eram aguardadas há
muito tempo. A flexibilização
do currículo do ensino médio
está prevista pela Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação, que
entrou em vigor em dezembro
de 1996. O CNE deu um passo
importante para tentar melho-
rar a qualidade do ensino mé-
dio, mas só o tempo dirá se o
caminho escolhido é o melhor.

H á dias, o minis-
tro-chefe da Ca-
sa Civil, Anto-
nio Palocci,
anunciou um
programa de

privatização dos principais ae-
roportos brasileiros, iniciativa
inovadora em um governo do
PT, e informou que, em duas
semanas, seriam lançados os
editais de concessão dos aero-
portos de Guarulhos e de Brasí-
lia, que estão entre os mais
congestionados do País. Ainda
em maio, disse o ministro, se
seguiria o edital de Viracopos
e, no máximo até julho, seriam
publicados os dos aeroportos
de Confins e do Galeão.

O anúncio, que mostrava
uma nova visão do governo do
PT sobre a privatização, mere-
ceu elogios, pois deu à popula-
ção a esperança de que, afinal,
os sérios gargalos do sistema
aeroportuário começariam a
ser eliminados, o que reduziria
os riscos de novas e mais gra-
ves crises no setor. Mas, como
é comum na administração pe-
tista, agora se sabe que nada
ocorrerá no prazo anunciado,
pois nada está decidido nisso
que até agora não passa de in-
tenção do governo de transfe-
rir para a iniciativa privada a
expansão, modernização e ope-
ração parcial ou total dos prin-
cipais aeroportos do País.

O que o governo fez até ago-
ra, além de criar a Secretaria
de Aviação Civil, foi anunciar
às pressas o plano de privatiza-
ção. Tratou-se, ao que tudo in-
dica, de uma tentativa de apla-
car as críticas, no País e no ex-
terior, ao atraso das obras ne-
cessárias para dar um mínimo

de eficiência ao sistema e de
conforto aos passageiros e pa-
ra dotar o País da infraestrutu-
ra indispensável à realização
de grandes competições espor-
tivas internacionais.

O governo não tem nem mes-
mo ideia precisa do modelo
que adotará. Depois da primei-
ra reunião para discutir o proje-
to de concessão dos aeropor-
tos com diretores da Agência
Nacional de Aviação Civil
(Anac) e executivos das compa-
nhias aéreas que operam li-
nhas regulares no País, o presi-
dente da Infraero, Gustavo do
Vale, disse que ainda estão sen-
do realizados os primeiros estu-

dos de viabilidade econômica.
Concluídos esses estudos

preliminares, acrescentou Va-
le, o governo poderá ter uma vi-
são mais precisa do processo
de concessão e, então, poderá
contratar empresas especializa-
das que montarão o modelo a
ser adotado em cada um dos
terminais cuja ampliação e ope-
ração serão oferecidas a inves-
tidores privados. A eventual
contratação, sem licitação, da
Estruturadora Brasileira de
Projetos, empresa formada por
bancos estatais e privados, po-
de reduzir o prazo da etapa ini-
cial do processo, mas é difícil
imaginar que um trabalho sé-
rio de montagem de modelos
específicos para cada aeropor-
to fique pronto em prazo infe-
rior a seis ou oito meses.

É com base nesses modelos
que serão elaborados os edi-
tais para a concessão. Como
admite agora o próprio gover-
no, na melhor das hipóteses, o
primeiro edital poderá ser pu-
blicado até o fim do ano. Só en-
tão será possível aferir o inte-
resse de empresas particulares
– companhias aéreas, constru-
toras e outras – na concessão.
Se houver interessados, será fei-
to o processo de habilitação de
candidatos, escolha do vence-
dor, assinatura de contrato e, fi-
nalmente, o início das obras. En-
quanto isso, os problemas conti-
nuarão se agravando.

A única experiência brasileira
de concessão de terminais de
passageiros de aeroportos, a do
Aeroporto de São Gonçalo do
Amarante, em Natal, foi anun-
ciada há quase três anos. Os es-
tudos de viabilidade técnica,
econômica e ambiental demora-
ram, os critérios básicos foram
submetidos ao exame do Tribu-
nal de Contas da União, que im-
pôs algumas alterações, e, até
agora, o edital não foi lançado.

A montagem do modelo para
a concessão do aeroporto de
Guarulhos provavelmente se-
rá mais complexa, e poderá sus-
citar muitos questionamen-
tos, o que tende a retardar o
processo. Nesse caso, a inten-
ção do governo é de que a con-
cessionária construa o terceiro
terminal de passageiros, com-
prometa-se a mantê-lo e explo-
re as áreas comerciais para re-
munerar seus investimentos.
O prazo de concessão pode ser
de 30 anos. Dependendo dos
parâmetros definidos pelo go-
verno na concessão, pode não
haver interessados.
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Como já percebeu
que, do lado do go-
verno brasileiro, na-
da mudou até ago-
ra no relacionamen-
to comercial entre
os dois países, o go-
verno argentino

continua a agir como vinha agindo
há muitos anos, impondo restrições
crescentes à entrada no seu merca-
do de produtos originários do Brasil
e violando com frequência cada vez
maior as regras que ainda sustentam
o Mercosul.

A imposição, pelo governo da Ar-
gentina, da necessidade de licença
prévia para a importação de produ-
tos brasileiros que fazem parte de
uma lista de 600 itens afronta as nor-
mas que caracterizam o Mercosul,
pelo menos teoricamente, como
união aduaneira e, por isso, deveria
ter sido prontamente contestada pe-
lo governo brasileiro, que, no entan-

to, a tolerou. A demora excessiva
das autoridades alfandegárias e sani-
tárias argentinas na concessão da li-
cença fere as regras da Organização
Mundial do Comércio (OMC) e exi-
ge resposta à altura do governo bra-
sileiro, que não tem mais desculpas
para postergar uma reação eficaz ao
crescente protecionismo do gover-
no de Cristina Kirchner, que prejudi-
ca a economia brasileira e a evolu-
ção do comércio regional.

Para alguns setores industriais, a
complacência do governo brasileiro
levou a uma situação insuportável,
com a ameaça das autoridades argen-
tinas de, sob falsos argumentos téc-
nicos que não escondem seu real ob-
jetivo protecionista, devolver os pro-
dutos brasileiros retidos.

A Argentina, como noticiou o Es-
tado na quinta-feira, pode mandar
de volta para o Brasil balas, chocola-
tes e confeitos retidos por não te-
rem recebido certificados sanitários

do Instituto Nacional de Alimentos
(Inal), equivalente à brasileira Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa). Sem nenhuma explicação,
o Inal suspendeu a concessão desses
certificados. Cerca de 15 indústrias
brasileiras têm, retidos nos depósi-
tos de importadores argentinos,
mercadorias avaliadas em mais de
US$ 5,2 milhões. A Administração
Federal de Ingressos Públicos
(Afip), equivalente à Receita Federal
do Brasil, por sua vez, está notifican-
do os importadores de que seus pro-
dutos estão irregulares. Ou eles são
devolvidos ao Brasil em 30 dias ou
os importadores se sujeitam à multa
equivalente a cinco vezes o valor da
mercadoria.

No caso das máquinas agrícolas
brasileiras, as importações estão
suspensas pelo governo argentino
desde dezembro. A Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea), à qual es-

tão filiadas as indústrias de máqui-
nas agrícolas, calcula que, só neste
ano, o Brasil deixou de exportar pa-
ra a Argentina 2,5 mil máquinas
(800 colheitadeiras e 1,7 mil trato-
res). Com a queda das exportações,
algumas empresas começam a anun-
ciar demissões.

O problema não está apenas do la-
do brasileiro. A Argentina importa
80% das máquinas agrícolas que uti-
liza, o que significa que os agriculto-
res argentinos não estão podendo in-
vestir em equipamentos. “A Argenti-
na querer se industrializar nesse se-
tor é legítimo”, reconheceu o vice-
presidente da Anfavea, Milton Rego,
“mas ela não pode rasgar o acordo
automotivo com o Brasil”, que prevê
o livre comércio de produtos auto-
motivos entre os dois países.

No caso dos produtos alimentí-
cios brasileiros, a Argentina adota
agora uma prática protecionista dife-
rente da que adotou no ano passado,

quando longas filas de caminhões se
formaram na fronteira entre os dois
países, deixando visíveis os efeitos
de sua política protecionista, que,
na ocasião, impôs prejuízos óbvios
com o vencimento de prazo de vali-
dade de alguns produtos e a necessi-
dade de uso prolongado de refrigera-
ção para a manutenção dos itens pe-
recíveis. Desta vez, usa uma tática
menos visível para o público – a re-
tenção dos produtos nos depósitos
–, mas não menos nociva para impor-
tadores e exportadores.

A Federação das Indústrias do Es-
tado de São Paulo (Fiesp) já infor-
mou o governo sobre os prejuízos
causados pelo protecionismo argen-
tino e pediu medidas para a libera-
ção e circulação dos produtos brasi-
leiros. “Achamos que a única forma
de resolver é com retaliação”, disse
o diretor do Departamento de Co-
mércio Exterior da Fiesp, Roberto
Gianetti da Fonseca.

A Argentina se aproveita

● “Bin Laden era um homem rico que reagiu às injustiças contra
seu povo, ao contrário de nós, brasileiros, que somos covardes.”
JOSUÉ DA SILVA LIMA

● “Obama foi medíocre ao matar Bin Laden. O presidente dos
EUA deveria ter tentado capturá-lo, e não executá-lo.”
ALAÉRCIO FLOR

● “Se a casa não tinha telefone nem acesso à internet, então
como Osama controlava a Al-Qaeda? Usava pombo-correio?”
LUÍS FERNANDO DE LIMA JÚNIOR

“E a bola da vez para
justificar o IPCA elevado é
o preço dos combustíveis...”

ANGELO TONELLI / SÃO PAULO,
SOBRE O CULPADO PELA
INFLAÇÃO, SEGUNDO MANTEGA
angelotonelli@yahoo.com.br

“A inflação provocada
pelo governo Lula vai
se tornar uma marolinha
ou um tsunami?”

TANIA TAVARES / SÃO PAULO,
IDEM
taniatma@hotmail.com

“O populismo sindical
ceifou Agnelli. Com luva
de pelica, ele dá adeus e
esbofeteia com números”

HELENA RODARTE C. VALENTE /
RIO DE JANEIRO, SOBRE O
LUCRO RECORDE DA VALE
helenacv@uol.com.br

lor (7/5, B1). Arquimedes revirou-
se no túmulo!
GLALCO ÍTALO PIERI
colyacpieri@uol.com.br
São Paulo

Indexação

Se o governo realmente quiser de-
sindexar a economia, deve dar o
exemplo, desindexando os pre-
ços administrados. Mas, como é
praxe, primeiro teremos a desin-
dexação dos salários, que, uma
vez achatados, terão de enfrentar
os preços recém-corrigidos.
GUSTAVO GUIMARÃES DA VEIGA
gjgveiga@hotmail.com
São Paulo

SANTA CASA
Saúde x finanças

A Santa Casa da cidade de São
Paulo ameaça fechar seu pronto-
socorro. Se os banqueiros têm

ajuda financeira do governo fede-
ral, a exemplo do Panamericano
e outros, então por que não aju-
dar a Santa Casa, que é uma insti-
tuição antiga e necessária para a
população? A área de saúde não é
mais importante do que a finan-
ceira? Quem consegue trabalhar
sem saúde? Que país progride
com o povo doente?
JOSÉ LUIZ MARTIN
jlmartin@estadao.com.br
São Paulo

MENSALÃO II
O retorno

Não é que o homem estava cer-
to? O negócio acabou mesmo em
piada de salão, com direito a chur-
rasco e muito “mé”. Aguardemos
o mensalão II. Delúbio está de
volta. Zé Dirceu, por meio de Rui
Falcão, também. E viva o Brasil.
WALTER DUARTE
duartecont@globo.com
São Caetano do Sul

As novas diretrizes
propostas estão sendo
recebidas com reservas
pelos especialistas

A reforma do ensino médio

As esperanças criadas
com os anúncios
do governo parecem
ter sido prematuras

Mais atraso nos aeroportos

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A3.




