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Notas & Informações

N ão se podia espe-
rar que um minis-
tro com proble-
mas para resol-
ver em 27 unida-
des da Federação

destinasse para seu próprio Es-
tado 90% das verbas de um pro-
grama nacional sob sua respon-
sabilidade. Não surpreende,
portanto, que a chefe do minis-
tro reaja como reagiu à revela-
ção de mais esse escândalo em
seu governo. Dilma Rousseff in-
terrompeu as férias da ministra-
chefe da Casa Civil, Gleisi Hoff-
mann, e atribuiu-lhe a missão
de coordenar com urgência a
adoção de critérios técnicos na
distribuição de recursos do Mi-
nistério da Integração para o
combate e prevenção de desas-
tres naturais. A lamentar, o fa-
to de que, mais uma vez, a tran-
ca é colocada depois de a porta
arrombada.

Dos R$ 28,4 milhões libera-
dos em 2011 pelo Ministério da
Integração Nacional para obras
de prevenção de desastres natu-
rais em todo o País, o Estado
de Pernambuco, terra natal do
titular da pasta, Fernando Be-
zerra Coelho (PSB), ficou com
R$ 25,5 milhões (89,7%). É o
que apurou a ONG Contas
Abertas com base em dados do
Tesouro Nacional.

Mas em entrevista coletiva
que concedeu na tarde da quar-
ta-feira para se explicar, o mi-
nistro fez o que dele se poderia
esperar: negou a manipulação
política de recursos e procurou
confundir os jornalistas com
uma enorme profusão de da-
dos e cifras sobre os programas
de sua pasta e de ações conjun-
tas com outros Ministérios.

De qualquer modo, ao benefi-
ciar seu próprio Estado, Fer-
nando Bezerra não fez mais do
que seguir o mau exemplo de
seu antecessor no Ministério, o
baiano Geddel Vieira Lima
(PMDB), que no ano anterior
destinara à Bahia 48% dos re-
cursos disponíveis na pasta da
Integração Nacional para o
mesmo fim. Esse desmando já
fora denunciado por este jornal
um ano atrás (6/1/2011). Trata-
se, portanto, de prática habi-
tual, convalidada pelo Palácio
do Planalto, para quem os parti-
dos da base aliada têm todo o
direito de recolher nos feudos
que lhes são reservados as com-

pensações pelo esforço de ga-
rantir a “governabilidade” do
País. E certamente ajuda a com-
por esse cenário o fato de que o
peemedebista Geddel Vieira Li-
ma ambicionava eleger-se go-
vernador da Bahia, da mesma
forma que, hoje, Fernando Be-
zerra é tido como possível can-
didato à prefeitura do Recife.

Tão grave quanto a lamban-
ça do ministro – mas aí a res-
ponsabilidade não é só dele – é
verificar o quanto o governo fe-
deral tem negligenciado o pro-
vimento efetivo de recursos pa-
ra o programa de “prevenção e
preparação para desastres”.
Entre 2004 e 2011, segundo a
Contas Abertas, as dotações
autorizadas somaram R$ 2,8 bi-
lhões, dos quais apenas R$
695,4 milhões (24,5%) foram

aplicados. É fazer economia à
custa de flagelados, numa op-
ção clara por investimentos
em reparação de desastres, em
vez de gastos com prevenção
capazes de evitar sofrimento e
maior prejuízo.

A tragédia fluminense de um
ano atrás também contribuiu
para o circo de horrores que ha-
bitualmente vem no rastro de
calamidades semelhantes. A po-
pulação serrana do Estado do
Rio já descobriu que, até por-
que os recursos liberados são
pequenos, foi feito muito pouco
do prometido para prevenir a re-
petição das enchentes e desliza-
mentos de terra que ceifaram vi-
das e destruíram propriedades.
E meses atrás já se havia consta-
tado que administradores ines-
crupulosos se locupletaram
com o desvio de recursos públi-
cos e donativos privados desti-
nados a enfrentar a calamidade.

É fácil explicar esse quadro
dramático e absurdo apenas pe-
la constatação resignada de que,
infelizmente, tem muita gente
que não presta em todo canto. O
problema é que, se existe na vida
pública muita falta de vergonha
na cara, falta também, mais do
que se poderia imaginar, capaci-
dade de gerência.

Quando ostensivamente se
subverte o interesse público
com ações destinadas a atender
objetivos pessoais ou partidá-
rios, é inadmissível que a autori-
dade maior só desperte depois
que o escândalo vira notícia. Pa-
ra garantir altos padrões de pro-
bidade e eficiência na adminis-
tração pública, tanto quanto na
luta contra desastres naturais, é
mais importante prevenir do
que remediar.

Com a expansão
do ensino a dis-
tância, é cada vez
maior o número
de professores
de ensino básico

que estão se formando por
meio de cursos online, com as
aulas transmitidas por compu-
tadores e televisão. O sistema
funciona por meio da distribui-
ção de apostilas e livros e de
uma plataforma na internet,
que permite aos estudantes
acessar aulas e sugestões biblio-
gráficas. Ao final do período leti-
vo, vários cursos aplicam pro-
vas escritas e provas práticas
presenciais, enquanto outros se
limitam a pedir fichamentos de
leituras, relatórios de ativida-
des de pesquisa e um trabalho
de conclusão.

Em 2005, 11 mil pessoas con-
cluíram licenciaturas a distân-
cia. Em 2010, foram quase 72
mil. Nesse período, o número
de professores de ensino básico
formados em cursos presen-
ciais caiu, em média, 3,6% ao
ano. Atualmente, os alunos de
cursos a distância representam
30% do total de estudantes ma-
triculados em licenciaturas. Há
cinco anos, eles eram 5%.

Se esse ritmo se mantiver, em
2015 o número de professores
de ensino básico graduados em
licenciaturas online será maior
do que o número de docentes
formados nos tradicionais cur-
sos presenciais. Por terem men-
salidades muito baixas, os cur-
sos a distância são os mais aces-
síveis para grande parcela da po-
pulação, especialmente nas ci-
dades do interior. Mas, se por
um lado, a expansão das licen-
ciaturas a distância permitirá

ao País atender quantitativa-
mente à demanda por professo-
res de português, matemática,
física, química, geografia e histó-
ria, por outro lado, muitos espe-
cialistas encaram os cursos onli-
ne com reservas, questionando
a qualidade da formação por
eles oferecida.

Segundo o Anuário Estatístico
de Educação Aberta e a Distância,
do MEC, o aluno de um curso a
distância está na faixa etária de
30 a 35 anos, é casado, fez o ensi-
no básico numa escola pública,
trabalha de dia e tem um rendi-
mento mensal de até três salá-
rios mínimos. Os defensores do
ensino a distância dizem que o

sistema ganhou credibilidade e
que há cursos online tão bons
quanto os tradicionais cursos
presenciais. Mas, há três anos, o
MEC suspendeu cursos de gra-
duação a distância de quatro ins-
tituições públicas e privadas de
ensino superior que, juntas,
atuavam em mais de 1,2 mil mu-
nicípios e atendiam quase 55%
do total de alunos dessa modali-
dade educacional. Os cursos es-
tavam defasados, a infraestrutu-
ra era precária e as apostilas
eram fracas.

“Ninguém é contra o ensino a
distância. Acontece que há um
grande arsenal de conteúdo e
tecnologia, mas que não é usa-
do. Por exemplo, as instituições
não dispõem de equipes sufi-
cientemente adequadas para o
desenvolvimento dos cursos”,

diz a professora Bernardete Gat-
ti, da Fundação Carlos Chagas.
“As críticas à qualidade do ensi-
no a distância são generaliza-
ções sem evidência. Inverto a
pergunta. Como está a qualida-
de no curso presencial?”, afirma
o presidente da Associação de
Educação a Distância, Fredric
Michael Litto.

Lançada no País há 30 anos
pela Universidade de Brasília,
com base em experiência desen-
volvida por universidades ingle-
sas, a educação a distância teve
um crescimento vertiginoso na
última década. Em 2000, havia
10 cursos desse tipo na gradua-
ção, com um total de apenas 8
mil alunos. Em 2008, estavam
credenciados no MEC 349 cur-
sos de graduação, com 430 mil
estudantes matriculados, e 255
cursos de pós-graduação lato
sensu, com 340 mil estudantes.

No início, a educação a distân-
cia se limitava a cursos de espe-
cialização e fazia parte de pro-
gramas de extensão universitá-
ria. Com o tempo, o número de
cursos de especialização foi su-
plantado pelo número de cur-
sos de graduação criados com o
objetivo de formar professores
para as escolas da rede pública
de ensino fundamental e médio
situadas em cidades do interior
ou em zonas rurais.

Para os especialistas, o que de-
flagrou a expansão do ensino a
distância foram os programas
de substituição, na rede públi-
ca, dos docentes que não ti-
nham diploma por professores
devidamente graduados. Venci-
da essa etapa, o desafio agora é
assegurar às licenciaturas a dis-
tância a mesma qualidade dos
cursos presenciais.
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Exagerar a impor-
tância e o alcance
da operação inicia-
da terça-feira na
Cracolândia, como
vêm fazendo a Pre-
feitura da capital e
o governo do Esta-

do, só serve para criar frustrações e
comprometer seus resultados. A jul-
gar pelas ações desenvolvidas até
agora e pelos meios – policiais e de
assistência médica e social – que os
governos municipal e estadual se
mostram dispostos a empregar na-
quela área da cidade, tudo indica que
o poder público quer mesmo é ape-
nas reafirmar a sua intenção de estar
presente ali, para evitar que o proble-
ma se agrave, talvez preparando o
terreno para medidas mais ousadas
no futuro.

A região foi ocupada por um con-
tingente de 100 policiais militares
(PMs) e 30 guardas civis metropoli-

tanos, que retiraram, sem maiores di-
ficuldades, cerca de 2 mil usuários
de crack dos pontos em que costu-
mam se reunir, como o entorno da
Praça Júlio Prestes. Procedeu-se em
seguida à limpeza – com a retirada
de mais de 7 toneladas de lixo de to-
do tipo – a lavagem desses locais. A
maior parte dos usuários, que ha-
viam se espalhado pelas imediações
da Cracolândia, logo voltou para
aqueles pontos, apesar da presença
ostensiva dos policiais.

Um dos objetivos da operação,
que faz parte do Plano de Ação Inte-
grada Centro Legal, é prender os tra-
ficantes que atuam na região e, ao
mesmo tempo, não tolerar o consu-
mo público de crack. Pretende-se
com isso forçar o usuário a buscar
ajuda para se tratar. Em primeiro lu-
gar, como isto já poderia ter sido fei-
to há muito tempo, é preciso saber
se agora há de fato uma firme deter-
minação de combater o tráfico de

narcóticos. Se há, deve-se levar em
conta a advertência feita pelo vice-
presidente da Comissão Nacional
da Criança e do Adolescente da
OAB, Ariel Castro Alves. Lembra ele
aquilo que é bem conhecido dos es-
pecialistas: “Para dificultar a chega-
da das drogas, é importante haver
um trabalho de inteligência por par-
te da Polícia Civil. A investigação
funciona mais do que o trabalho os-
tensivo da PM”.

Em segundo lugar, mesmo que de
uma forma ou outra se consiga cor-
tar o fornecimento de droga, nada ga-
rante que isto por si só leve os depen-
dentes a buscar tratamento, ao con-
trário do que pretende o coordena-
dor de Políticas sobre Drogas da Se-
cretaria de Justiça e Defesa da Cida-
dania, Luiz Alberto Chaves de Olivei-
ra: “A falta de droga e a dificuldade
de fixação vão fazer com que as pes-
soas busquem o tratamento. Como é
que você consegue fazer o usuário se

tratar? Não é pela razão, é pelo sofri-
mento. Dor e sofrimento fazem a
pessoa pedir ajuda”.

O seu tom dramático não comove
nem convence especialistas na ques-
tão. O psiquiatra Marcelo Ribeiro,
ouvido pelo Estado, afirma que essa
estratégia não tem lógica. A seu ver a
“sensação de fissura” provocada pe-
la abstinência impede que o usuário
tenha consciência de que precisa de
ajuda: “Ela causa outras reações, co-
mo a violência”. Já Arthur Pinto Fi-
lho, promotor de Justiça de Saúde,
diz não conhecer estudo científico
que comprove que a abstinência leva
alguém a procurar tratamento.

O mais provável, portanto, é que a
primeira reação do dependente, na
angústia da abstinência, seja procu-
rar outros fornecedores fora da re-
gião. E como o preço da droga, torna-
da rara, sobe, ele pode apelar para a
violência para conseguir dinheiro.

É por essas razões que há muito se

sabe – e as autoridades são as primei-
ras a não desconhecer isso – que o
problema da Cracolândia só pode
ser resolvido por uma ação conjunta
da polícia, no combate ao tráfico; de
serviços de assistência médica e so-
cial para convencer os dependentes
a se tratar; e da Justiça para decidir
sobre os casos em que deve haver in-
ternação compulsória.

Embora os governos municipal e
estadual venham prometendo isso
há muito tempo, inclusive agora –
não é por acaso que o plano que se
promete executar seja de “Ação Inte-
grada” –, eles não dispõem, como é
notório, da ampla rede de assistên-
cia indispensável ao êxito de uma ini-
ciativa como essa.

A operação na Cracolândia é im-
portante para manter um mínimo de
ordem na região. Isto não é pouco,
mas fica muito aquém das promes-
sas irrealistas e grandiloquentes da
estratégia da “dor e do sofrimento”.
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A operação na Cracolândia

“Em 137 anos o clarim do
arauto jamais desafinou.
Haja fôlego!”

A. FERNANDES / SÃO PAULO,
SOBRE O ANIVERSÁRIO
DO ‘ESTADO’
standyball@hotmail.com

“No meio do caminho
havia uma pedra...
de crack. Basta!”

J. S. DECOL / SÃO PAULO,
SOBRE A CRACOLÂNDIA
decoljs@globo.com

Razão para comemorar

Dia 4 todos os brasileiros tiveram
uma forte razão para comemorar
a defesa da liberdade de expres-
são, um dos pilares da democra-
cia e da garantia dos direitos hu-
manos fundamentais: o aniversá-
rio do Estado, Jornal da Tarde,
Rádio Eldorado e Agência Estado.
A combatividade do grupo para a
prevalência desses preceitos se so-
ma à prática de um jornalismo de
excelência, pautado por ética, im-
parcialidade e respeito ao Brasil e
seu povo. A indústria gráfica brasi-
leira sente-se honrada em fazer
parte da cadeia produtiva da co-
municação impressa, ao lado de
um jornal com a envergadura, im-
portância nacional e internacio-
nal e a credibilidade do Estadão.
Cumprimentamos os diretores,
jornalistas e colaboradores de to-
do o grupo, referendando o alto
significado de seu trabalho para
que o brasileiro seja um povo

mais informado, culto, conscien-
te e, portanto, capaz de vencer os
desafios do desenvolvimento.
FABIO ARRUDA MORTARA, presi-
dente da Diretoria Executiva da
Abigraf Nacional
fmortara@abigraf.org.br
São Paulo

Parabéns

Tenho o maior orgulho e respeito
pelo jornal que é desde tenra ida-
de meu companheiro, quando só
sabia ver os quadrinhos infantis.
Parabéns pelo idôneo trabalho de
informar com lisura. Longa vida,
Estadão querido!
MARIA HELENA CAMPOS
mhelenabcampos@hotmail.com
São Paulo

CORREÇÃO
Antonio Barbosa é diretor do
HSBC, não do Santander (Ajustes
no mercado de imóveis,1.º/1, A3).

Recursos para ajuda às
vítimas de enchentes,
além de mal distribuídos,
são mal geridos

Falta também gerência

Cresce no País a
licenciatura a distância,
mas o problema é
garantir sua qualidade

Formação de professores

● “Não se pode criar uma anomalia dessas, deixe que o povo
julgue o que é certo ou errado. Censura prévia nunca mais.”
SIMON LINO

● “Propor um projeto desse tipo é legislar em causa própria.
Vergonha, Brasil.”
PAULO SANTOS

● “Os políticos que quiserem ficar imunes a críticas e revela-
ções que abandonem a vida pública.”
OSWALDO RODRIGUES
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. A3 




