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Protesto virtual
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A s denúncias feitas
em uma página do
Facebook pela estu-
dante Isadora Faber,

de 13 anos, já trazem mudan-
ças para a Escola Básica Maria
TomáziaCoelho,em Florianó-
polis. Uma semana após ga-
nhar destaque na mídia com a
repercussão da página Diário
de Classe, a adolescente tem
publicado fotos que mostram
reformas no colégio. “Nossa
escola está ficando novinha”,
comentou Isadora, comemo-
rando uma nova fechadura
que o banheiro de deficientes
físicos havia ganhado.

Na semana passada, a esco-
la recebeu portas, pinturas e
até um novo bebedouro. Os
fios que estavam à mostra fo-
ram cobertos. Segundo a Se-
cretaria Municipal de Educa-

ção, todas as unidades da cidade
têm recebido verba para manu-
tenção predial. Maurício Amo-
rim Efe, diretor de Infraestrutu-
ra, diz que a prefeitura já tinha
feito melhorias nas escolas, mas
em pouco tempo os espaços fo-
ram depredados. No início do
ano, por exemplo, 12 luminárias
foram trocadas e hoje já estão da-
nificadas.

Na sexta-feira, a estudante pu-
blicou um vídeo direcionado aos

colegas, pedindo que eles con-
servassem o ambiente em que
estudam. “As coisas que estão
arrumadas na escola não po-
dem ser estragadas de novo.
Os alunos que quebram, eu
acho que têm de ter punição.
Aqui em casa, se eu quebro al-
guma coisa da minha irmã ou
ela quebra alguma coisa, a gen-
te tem de pagar da nossa mesa-
da e eu acho que na nossa esco-
la não pode ser diferente”, dis-
se. Desde então, os alunos pas-
saram a integrar uma campa-
nha de conscientização que
promete envolver não só os es-
tudantes, mas também pais,
diretores e professores.

A reforma do colégio não
foi a única vitória de Isadora.
O professor de matemática
criticado por ela não faz mais
parte do quadro de docentes.
Isadora havia publicado um ví-
deo com a bagunça que ocor-
ria durante as aulas dele. Em
nota, a secretaria informou
que o docente havia sido admi-
tido em caráter temporário e
estava sendo avaliado desde
sua entrada na unidade, em fe-
vereiro. “Seu rendimento em
sala não alcançou as exigên-
cias pedagógicas da prefeitu-
ra”, informou a pasta.
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Leia. Voyager, de 35 anos, está
perto de deixar o sistema solar
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O elevado número de mortes na
Região Sul em decorrência da gri-
pe suína levou dois Estados a revi-
sar sua estratégia de combate à
doença. Até o dia 20 de agosto, o
País registrou 2.398 casos da

doença e 307 mortes. Desse to-
tal, 1.786 pessoas adoeceram e
177 morreram na Região Sul.

Em Santa Catarina, que teve
755 casos confirmados e 74 óbi-
tos, aSecretariade Estado da Saú-
de planeja uma aproximação
mais estreita com os médicos pa-
ra sensibilizá-los sobre o trata-
mento correto, com o oseltami-

vir, conhecido pela marca Tami-
flu. Um dos motivos apontados
para o aumento das mortes é de
que profissionais trataram os pa-
cientes de maneira tradicional,
evitando o uso do antiviral.

“Vamos realizar eventos com
os profissionais para explicar o
procedimento correto e cons-
cientizar sobre a importância do
medicamento. Essas conferên-
cias também estarão disponíveis
na internet e poderão ser acessa-
das por todos os médicos”, diz
Fábio Gaudenzi, diretor de Vigi-
lância Epidemiológica (Dive).

Segundo ele, uma das dificulda-
des é que a maior parte dos médi-
cos não pertence aos quadros do
Estado, mas aos municípios ou à
rede de atendimento privada.

No RS, o governo estadual está
fazendoumaauditoriadecadaum
dos 63 óbitos registrados neste
ano no Estado para identificar
eventuais falhas de pacientes, fa-
mílias, médicos ou estrutura de
atendimento. O resultado deve fi-
car pronto até o final do mês e po-
deidentificarse hánecessidadede
alguma alteração na estratégia de
contenção da doença para 2013.

Em reportagem de ontem do
Estado, o secretário de Vigilân-
ciaemSaúdedoMinistériodaSaú-
de, Jarbas Barbosa, reconheceu
que “em vez de usar uma estraté-
gia que já se mostrava eficaz (o uso
do antiviral oseltamivir), ficamos
discutindo quem vacinar, se va-
mos vacinar jovens ou não”.

Em nota divulgada ontem, o
Ministério da Saúde informa
que “o secretário Jarbas Barbosa
reiterou que o foco da política do
ministério é a ampliação do aces-
so oportuno ao oseltamivir, a
exemplo da experiência adotada

pelo Chile durante a pandemia
da doença em 2009”. Segundo a
nota, “para o secretário, não faz
sentido a discussão em torno do
uso da vacina em outros grupos
além dos já contemplados pela
campanha do Ministério da Saú-
de quando estudos apontaram
que a grande maioria dos óbitos
no Rio Grande do Sul e em Santa
Catarina neste ano foi causada
pelo acesso tardio ao oseltami-
vir, ao contrário do protocolo de
tratamento estabelecido pelo
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COLABOROU ÉLDER OGLIARI

Eduardo Bresciani / BRASÍLIA

O governo sofreu nova derrota
na Câmara no debate sobre o Pla-
no Nacional de Educação
(PNE). Fracassou a tentativa do
Planalto de levar o tema ao plená-
rio para derrubar a proposta
aprovada na comissão especial
defixar como meta o investimen-
to de 10% do Produto Interno
Bruto (PIB) na educação pública
daqui a dez anos. Um recurso foi
apresentado com a assinatura de
80 deputados da base, mas 46 de-
les retiraram o apoio ontem, fa-
zendo com que a proposta siga
para o Senado.

O movimento de retirada foi
coordenado pelo líder do PDT,
André Figueiredo (CE). Inte-
grante da base, ele criticou o go-
verno por ter se colocado contra

a proposta. O Palácio enviou o
projeto com meta de 7% e duran-
te as negociações aceitou elevar
o objetivo para 8%. “Quem dese-
ja uma educação de qualidade
não pode jamais ser contra a ele-
vação do investimento”, disse o
pedetista.Segundo ele, esse argu-
mento foi usado para convencer
colegas a desobedecerem o Exe-
cutivo. Desistiram do recurso de-
putados de oito partidos, quatro
deles do PT: Fernando Ferro
(PE), Janete Pietá (SP), Luiz Al-
berto (BA) e Policarpo (DF).

A tentativa do Planalto foi fei-
ta no dia 9 de agosto. O recurso
tinha como autor o líder do go-
verno na Câmara, Arlindo China-
glia (PT-SP). O líder petista, Jil-
mar Tatto (SP), foi outro signatá-
rio. Ontem, Chinaglia lamentou
a derrota. Em discurso, recla-
mou de o plenário ter sido “ex-
cluído” da decisão e disse que ha-
via concordância em se votar o
projeto em 19 de setembro. Ci-
tou ações do governo na área e
afirmou que o projeto é falho ao
não dividir entre União, Estados
e municípios os porcentuais pa-

ra se alcançar os 10%. E disse que
não foi indicada fonte de recur-
sos para se chegar ao montante.

Antes de ir ao Senado, o proje-
to terá de passar por uma vota-
ção para ajustar a redação final
na Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara. Nessa fase,
porém, não é possível alterar o
texto. A CCJ é presidida por um
petista, Ricardo Berzoini (SP),
mas os governistas dizem que a
estratégia é fazer o enfrentamen-
to no Senado, onde, por ques-
tões regimentais a matéria tem
de passar pelo plenário.

Licitações flexibilizadas. Mas
o governo venceu em outro cam-
po. O plenário da Câmara apro-
vou por 231 a 97 proposta que es-
tende o Regime Diferenciado de
Contratações (RDC) para obras
e serviços de engenharia no siste-
ma público de ensino. O RDC é o
modelo flexibilizado de licita-
ções criado para a Copa de 2014 e
a Olimpíada de 2016, que tinha
sido ampliado para abranger as
obras do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC).

Estratégia de combate à
gripe suína é revista no Sul

Governo perde em projeto que
prevê 10% do PIB para educação
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Discussão. Especialistas apontam falta de competência dos gestores desses recursos

Pesquisa mostra que aumentar repasse
federal não melhora nota dos alunos

APÓS DENÚNCIA,
ESCOLA É RENOVADA
Auna que mostrou mazelas no Facebook festeja
melhorias; professor alvo de críticas é afastado

Resultados.
Vigilância de
Isadora
Faber gerou
melhorias

Ocimara Balmant

O aumento no valor dos repas-
ses que os municípios rece-
bem do governo federal para
investir em educação não se re-
flete em um maior aprendiza-
do dos alunos e, consequente-
mente, numa evolução das es-
colas no Índice de Desenvolvi-
mento da Educação (Ideb).

Essa é a conclusão da tese de
doutorado defendida pelo pro-
fessor Josedilton Alves Diniz na
Faculdade de Economia, Admi-
nistração e Contabilidade (FEA)
da USP e que corrobora os estu-
dos que já mostraram que recur-
sos financeiros são insuficientes
se não houver um trabalho estru-
turado de gestão e de qualifica-
ção dos professores.

“Meu interesse era verificar
se as transferências da União,
que chegam aos Estados e muni-
cípios atreladas a usos específi-
cos, geram maior eficiência na
aprendizagem. Descobri que
não”, afirma Diniz.

Dos quatro programas consi-
derados, apenas um contribui
com a eficiência: o Programa Na-
cional de Alimentação Escolar.
Os outros três não geram eficiên-
cia (retorno do dinheiro investi-
do em termos de aprendiza-
gem). São eles: Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb), Programa Dinhei-
ro Direto na Escola (PDDE); e
Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar (PNATE)
(mais informações nesta página).

Para chegar a esse resultado,
Diniz elaborou uma ferramenta

estatística que relacionou o volu-
me de recursos dos quatro pro-
gramas e a evolução no Ideb de
3.013 municípios no período de
2004 a 2009. Na leitura dos da-
dos, apenas os recursos da ali-
mentação tiveram relação positi-
va no Ideb.

Por outro lado, o estudo mos-
trou um avanço no Ideb naque-
les municípios em que o dinhei-
ro investido para cada estudante
é maior por causa de programas
para que os alunos permaneçam
mais tempo na escola e para que
se diminua a quantidade de alu-
nos por sala de aula e o número
de alunos por professor.

“Isso mostra que, se quiser-
mos atrelar os repasses à melho-
ria nos resultados, é preciso dar
mais autonomia aos gestores”,
avalia o pesquisador. Ele exem-
plifica com os recursos direcio-
nados ao transporte, que são re-
passados às escolas rurais de
acordo com o número de alunos.

Segundo Diniz, há municípios

em que, de fato, é preciso gastar
todo o montante com transpor-
te. Mas, naqueles em que não há
necessidade, o ideal seria o rema-
nejamento do repasse.

“Do jeito que está hoje, uma
escola rural do interior de São
Paulo e outra no miolo da Amazô-
nia recebem o mesmo valor por
aluno. É preciso diferenciar o
que é a universalização de um di-
reito e o sistema engessado que
isso pode criar”, afirma.

Para Nelson Cardoso, da Uni-
versidade Federal de Goiás
(UFG), o problema é ter políti-
cas amplas em um País muito de-
sigual. “Temos de conseguir con-
ciliar a federalização com a auto-
nomia”.

Segundo Naércio Menezes,
do Insper, a pesquisa sinaliza co-
mo é tênue a associação direta
que se costuma fazer entre in-
fraestrutura física e qualidade.
“O que importa, em última ins-
tância, é o aprendizado.”

Ressalva. O professor Ângelo
Ricardo de Souza, da Universida-
de Federal do Paraná (UFPR),
defende a existência dos recur-
sos vinculados. “Eles são funda-
mentais. Estímulos a outros fato-
res de impacto da aprendizagem
já devem estar contidos no orça-
mento do município. Esses re-
passes não podem ser vistos co-
mo dinheiro a mais. Foram cria-
dos para esse fim e pronto.”

Além disso, acrescenta, o re-
passe sem destino certo abre
mais precedentes para desvios
de verba pública, uma vez que dá
abertura para todo tipo de gasto.

Por fim, diz ele, é preciso con-
siderar a qualidade técnica de
quem vai gerir esses recursos.
“Tenho dúvida se os gestores
dos 5 mil municípios teriam com-
petência para elencar priorida-
des e relacionar, corretamente,
investimento monetário com
aprendizagem.”

É o que pensa Amaury Gre-
maud, da FEA Ribeirão Preto.
“No mundo ideal, gestores te-
riam autonomia e competência.
Mas, em educação, não temos
histórico de tanta eficiência.”

estadão.com.br

● Autonomia e capacitação

Educação. Levantamento estatístico indica que recursos da União que chegam aos Estados e municípios atrelados a gastos específicos,
como transporte e manutenção da infraestrutura física, não geram melhorias no aprendizado dos estudantes do ensino fundamental

Planalto, que havia
proposto 7%, tentou
derrubar projeto no
plenário, mas foi vencido;
texto vai ao Senado

JOSEDILTON DINIZ
CONTABILISTA, DOUTOR PELA FEA
“Hoje, os gestores gastam sem
saber como ou em assuntos que
não precisariam. É preciso
capacitá-los e dar autonomia
para que trabalhem.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A13.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




