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Po l í t i c a

Nova educação a
caminho do palanque
Rosângela Bittar

A
campanha da
reeleição terá um
assunto que, até
agora, sempre
entrou na disputa

do voto apenas na sua porção
propaganda: a educação. A
abordagem que se pretende
fazer no governo, daqui para o
futuro, é diferente. A ideia é
projetá-la para sensibilizar os
que, com razão, veem no Prouni
o que ele é, um programa de
bolsa de estudo para
estudantes pobres, e nos
exames de avaliação dos graus
de ensino um instrumento de
formulação de políticas e
identificação de deficiências.
Quem dá ao assunto a
importância merecida
considera maçante esse
tratamento de divindade a
programas que não são um fim
em si mesmos e, pela forma
como são encarados, não
atingem os objetivos para os
quais existem, a qualidade da
educação oferecida no Brasil.

A educação de qualidade
ainda precisa ser uma meta
porque resiste às realizações
que os sucessivos governos
acreditam ter levado a cabo. Os
estudantes brasileiros
continuam com dificuldades
extremas para aprender
matemática e ciências, sem que
um método eficaz e uma
formação adequada do
professor para aplicá-lo
tenham sido descobertos.
Ainda é grande a rede de
professores sem formação e os
governos relutam em pagar a
esses profissionais, os mais
importantes no espectro das
profissões existentes, os salários
dignos. No ensino médio, a
dificuldade extrema se
concentra em física e química, o
que fecha a equação: esta é a
base que se precisa erguer para
qualificar a educação. Desde
que o mundo é mundo.

A presidente Dilma já definiu
a educação como a área para ter
sua atenção prioritária, no
governo e, em consequência, na
campanha da reeleição.
Escolheu, e não abriu mão até
agora apesar das disputas, para
ser o único setor a ser
contemplado com a riqueza do
pré-sal. E prepara outras
medidas, além das já em vigor,
para enfrentar o intrincado
problema da qualidade.

Em um sistema que se
apresenta no gabinete do
ministro da Educação, Aloizio
Mercadante, a primeira grande
prioridade é a creche, tratada
não naquela forma superficial
da primeira campanha, de
2010, mas como a peça
importante e inicial de uma
engrenagem. Estudos nos quais
se baseia o governo para
enfrentar a educação no início
do período escolar mostram
que a criança, quando chega
aos seis ou sete anos, não
consegue escrever o que não
fala e, com uma família pouco
letrada, que não domina
vocabulários, assim continuará
se não for estimulada. Na
alfabetização, essa criança fica
para trás: 15% das crianças no
Brasil não aprendem a ler e a
escrever até os oito anos de
idade. Neste momento da nova
educação, o governo pretende
oferecer o Fundeb e mais 50%
por criança às prefeituras para
que a busquem e a alfabetizem
até os oito anos de idade.

O segundo programa no

conjunto da nova educação é o
pacto nacional pela alfabetização
na idade certa, que começou a ser
implantada este ano. Todos os
secretários de educação já
aderiram e 95% dos municípios
também. Mercadante esclarece
que o governo federal está dando
uma bolsa de R$ 200 por mês
para 362 mil professores
alfabetizadores, e 38
universidades trabalham nesse
projeto, 15 mil monitores estão
acompanhando a produção do
material pedagógico produzido
por essas universidades. As
crianças serão avaliadas para que
se possa comprovar se foram ou
não alfabetizadas.

“É um dos projetos mais
importantes desse conjunto, é
isso que vai mudar a situação lá
na frente. A criança que não
aprendeu a ler e a escrever, em
algum momento vai abandonar
a escola. Gastamos R$ 9 bilhões
só com repetência, pois tem que
fazer de novo o que não fez bem
f e i t o”, afirma o ministro.

O terceiro programa da nova
Educação é a importante escola
em tempo integral. A meta para
2014 era instalar 30 mil escolas
com esse modelo, o que já foi
feito em 2012. Agora, o objetivo
dobrou para 60 mil. “São sete
horas de atividade escolar,
sendo que das três horas
adicionais, pelo menos uma
hora e meia destina-se ao
reforço em matemática,
português e ciências”, informa
M e r c a d a n t e”.

Desenvolver o ensino médio,
calcanhar de aquiles de vários
governos em vários mandatos,
resistente a medidas e uma fase
essencial para a formação do
adolescente e adulto, é uma meta
que integra o conjunto dos novos
objetivos do governo na área
onde o Ideb menos avançou.

“Primeiro estamos fazendo
um programa com 25 Estados,
que é a distribuição de tablets
nas escolas. Os professores vão
receber 600 mil tablets com
todo o conteúdo pedagógico
embarcado. Pela primeira vez o
professor vai ter todos os livros
didáticos em seu tablet em PDF.
O professor recebe o tablet, o
material pedagógico e um
projetor digital por sala de aula
que lhe permite criar um
ambiente de internet para dar
suporte ao ensino médio”,
comenta o ministro. Isso
permitirá ampliar a pedagogia
para matemática, física e
química, áreas em que não há
professor disponível hoje.

Ainda no ensino médio, o
governo federal começa a
discutir com os Estados uma
adaptação dos currículos, com
a constatação de que a grande
maioria dos concluintes se
dirige ao Enem e, por isso, as
áreas estratégicas do ensino
médio precisam ser redefinidas.

O quarto programa é a
pós-graduação, são os projetos
de pesquisa e o Ciência sem
Fronteiras, que está colocando
100 mil alunos nas melhores
universidades estrangeiras, dos
quais 45 mil este ano. “Au m e n t o u
em 20% a demanda por cursos de
línguas no brasil por causa do
ciência sem fronteiras e fizemos
um convênio com o melhor
portal de inglês no mundo para
distribuir 2 milhões de senhas,
para fazer um curso interativo
que reconhece voz, corrige
pronúncia, o melhor curso que
tem no mercado”. São todas, sem
exceção, medidas voltadas para a
qualidade. Mercadante afirma
que tudo, em educação, precisa
dar um salto quântico, mas a seu
ver são duas as questões chave
para este momento: a valorização
do professor com formação e
salário, e a escola em tempo
integral. Para isso é preciso...

“Chegamos ao royalties: por
que têm que ir para a
educação? Porque é uma
riqueza não renovável. Teremos
só durante um período. Qual
vai ser o Brasil pós-petróleo?
Tem que ser o Brasil preparado
para a sociedade do
c o n h e c i m e n t o”.

Rosângela Bittar é chefe da Redação,
em Brasília. Escreve às quartas-feiras
E-mail ro s a n g e l a . b i t t a r @ va l o r. c o m . b r

O petróleo acaba.
Qual vai ser o Brasil
p ó s - p et r ó l e o?

Campos corteja Malafaia para
palanque ‘ir reversível’ em 2014
Sérgio Ruck Bueno e
Cristiane Agostine
De Porto Alegre e São Paulo

Cotado para disputar a Presi-
dência em 2014, o governador de
Pernambuco e presidente nacio-
nal do PSB, Eduardo Campos,
reuniu-se no sábado com o pas-
tor Silas Malafaia, um dos princi-
pais líderes evangélicos do país,
em busca de apoio. Segundo Ma-
lafaia, Campos teria dito que sua
candidatura é “irreversível” e que
o PSB não é “voto de cabresto”
nem “legenda de aluguel” do PT
da presidente Dilma Rousseff.

Líder da igreja Assembleia de
Deus Vitória em Cristo, Malafaia
relatou que na conversa de três ho-
ras, no Rio de Janeiro, Campos afir-
mou estar decidido a lançar-se em
2014. “Ele disse que sua candida-
tura é irreversível. Afirmou que
acredita que vai chegar lá [à Presi-
dência] e que vai fazer melhor. Dis-
se que nenhum partido vai deter-
minar as decisões do PSB e que,
apesar de pertencer à base do go-
verno, seu partido é independente.
Afirmou que não será voto de ca-
bresto nem legenda de aluguel”,
declarou Malafaia ao Valor PRO,

serviço em tempo real do Va l o r .
Malafaia comentou ter gosta-

do de Campos. “Estou doido para
que ele seja candidato”.

A assessoria do governador de
Pernambuco confirmou o encon-
tro, mas negou o conteúdo da
conversa e afirmou que “Campos
nunca disse que será candidato”.

Malafaia influenciou a eleição
de 2012 em São Paulo, ao apoiar
José Serra (PSDB) e protagonizar o
debate sobre o “kit gay”. Nos dois
turnos, criticou Fernando Haddad
(PT). Em 2010, na disputa presi-
dencial, Malafaia apoiou Serra
contra Dilma Rousseff e também
destacou-se em discussões sobre
aborto e casamento gay.

Campos, apesar de insistir que
“não é o momento de discutir a su-
cessão presidencial”, cumpriu in-
tensa agenda política ontem, em
Porto Alegre. O governador já tra-
balha para montar seu palanque
no Rio Grande do Sul. A estratégia
local dá preferência para uma coli-
gação com o PDT, que teria o can-
didato ao governo estadual, com o
líder do PSB na Câmara, Beto Albu-
querque, na disputa ao Senado ou
à reeleição, caso o deputado seja o
coordenador da campanha do go-

vernador pernambucano.
A estratégia de Campos para o

Estado é articulada por Beto, um
dos maiores entusiastas da candi-
datura do governador contra a
presidente Dilma Rousseff em
2014. Uma alternativa cogitada é
a aliança com o PP, com a senado-
ra Ana Amélia Lemos na cabeça
de chapa. “O PP tem nos procura-
do muito”, disse Beto, ressalvando
que a considera esta opção mais
“dif ícil” porque os pepistas estão
na base da presidente Dilma, em-
bora o PDT também esteja.

Assim como acontece no gover-
no federal, onde tem o Ministério
da Integração Nacional e a Secreta-
ria Especial de Portos, o PSB está na
base do governador Tarso Genro
(PT). No Estado, o partido tem o vi-
ce-governador Beto Grill e ocupa a
Secretaria de Infraestrutura, mas
conforme Beto, até o fim deste ano
terá de comunicar que estará “fora
do projeto” do governo gaúcho em
2014. Por enquanto, ele não vê mo-
tivos para a sigla deixar os cargos.

A agenda de Campos em Porto
Alegre começou na segunda-feira,
na festa de aniversário de Beto. On-
tem, reuniu-se com Genro e, em se-
guida, com o prefeito José Fortuna-

ti (PDT). O prefeito, que defende a
candidatura do PDT ao Estado em
2014 (hoje o partido está na base
de Genro), disse que as discussões
sobre 2014 são “incipientes”, mas
não descartou uma aliança com o
PSB. Um dos cotados pelo PDT é o
deputado federal Vieira da Cunha.

Em típica atividade de campa-
nha, Campos tomou café no Mer-
cado Público, mas não despertou
a atenção do público. Na sequên-
cia, deu palestra na Federação
das Associações Comerciais do
Rio Grande do Sul (Federasul). À
tarde, recebeu a medalha do
“Mérito Farroupilha” na Assem-
bleia Legislativa, proposta pelo
deputado Miki Breier (PSB), e à
noite fez uma apresentação no
Fórum da Liberdade.

Em entrevista na Federasul,
Campos disse que o prazo para
definir sua eventual candidatura
cabe ao PSB. “Vamos decidir com
o nosso relógio, não vamos traba-
lhar no fuso horário das angús-
tias e aflições dos outros”. Segun-
do ele, em 2010 a sigla não lançou
candidatura para apoiar Dilma,
mas agora “não podemos renun-
ciar à possibilidade de o PSB cres-
cer e discutir o futuro do Brasil”.

Marina tem
só 25% de
a s s i n a t u ra s
para o Rede
Cristiane Agostine
De São Paulo

A ex-senadora Marina Silva e
seus apoiadores recolheram ape-
nas 25% das assinaturas necessá-
rias para criar o partido Rede Sus-
tentabilidade. Segundo balanço
divulgado ontem pelo grupo, fo-
ram coletadas 128,3 mil assinatu-
ras. Até o fim do mês, os articula-
dores da sigla esperam que esse
número chegue a 300 mil.

Para disputar a Presidência da
República em 2014 pelo partido,
Marina terá de coletar cerca de 500
mil assinaturas, validá-las e obter a
aprovação de Tribunais Regionais
Eleitorais (TREs) e do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) até outubro.

Para dar tempo de a ex-sena-
dora disputar a eleição de 2014,
os articuladores do Rede coloca-
ram como meta a coleta das assi-
naturas até o meio do ano.

As fichas de apoio têm de ser
checadas e registradas nos cartó-
rios eleitorais. Depois, os TREs e o
TSE precisam analisar o material.

De acordo com a coordenadora
de organização do Rede Sustenta-
bilidade, Marcela Moraes, o grupo
terá outro desafio pela frente,
além do prazo apertado de seis
meses para viabilizar a legenda:
coletar cerca de 30% a mais de as-
sinaturas do que o exigido pela le-
gislação. “Estimamos que 30% do
que for coletado não será valida-
do, então temos que coletar assi-
naturas a mais”, afirmou.

“O desejo coletivo do grupo é
de conseguir o apoio necessário
até o meio do ano. Mas temos
consciência de que o nosso traba-
lho é mais amplo”, disse Marcela.

Alckmin é vaiado por internação compulsória
Guilherme Soares Dias
De Campinas

O governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin (PSDB), anun-
ciou ontem a construção de um
Centro de Referência em Álcool,
Tabaco e outras Drogas (Cratod)
em Campinas e enfrentou pro-
testo de profissionais ligados à
área da saúde, contrários ao mo-
delo que prevê, entre outros
atendimentos, a internação com-

pulsória de usuários de drogas.
Empunhando cartazes com fra-

ses como “não ao manicômio” e
“retrocesso não”, os manifestastes
vaiaram praticamente todo o dis-
curso do governador feito em um
galpão, onde contratos entre o go-
verno do Estado e a Prefeitura de
Campinas foram assinados.

Durante o discurso, Alckmin foi
chamado de “f a s c i s t a” e “mentiro -
s o”, enquanto pronunciava pausa-
damente e sem alterar a voz seu

discurso em que afirmava que a
unidade do Cratod que já existe
em São Paulo não realizou nenhu-
ma internação compulsória no pe-
ríodo em que está funcionando:
“Em 70 dias, foram 519 internação,
nenhuma compulsória. Além de-
las, tiveram 3 mil abrigamentos.”

“Não podemos nos omitir. Por
omissão, o Brasil é o maior consu-
midor de crack e o segundo maior
de cocaína. Nessa unidade, 90% é
ambulatório e outra parte menor é

a internação”, disse. Com o protes-
to, Alckmin saiu do galpão, que de-
ve abrigar uma nova unidade es-
pecializada para a saúde, e conce-
deu entrevista na área dos fundos
do terreno, onde os manifestantes
não tinham acesso.

O prefeito de Campinas, Jonas
Donizette (PSB), dirigiu-se aos ma-
nifestantes, reprovando o ato e
classificou a manifestação como fi-
losofia de “correntes partidárias
contrárias”: “[Governador] Campi-
nas apoia você. Precisamos de mais
ações contra o crack e ter interna-
ção voluntária e involuntária a pe-
dida da família ou justiça.”

De acordo com Paulo Marian-
te, membro do Conselho Munici-
pal de Saúde de Campinas, “a
nossa preocupação é que pessoas
sejam encaminhadas para uni-
dades contra a vontade. Isso deve
ser exceção e não uma política.
Esse anúncio não é bom”.

Em Casagrande e seus demônios, Walter Casagrande Júnior passa sua vida a limpo com
coragem e emoção. Em parceria com o jornalista Gilvan Ribeiro, “Casão” conta os dramas que
viveu por causa das drogas, narra as farras da juventude com seus amigos, fala de futebol, de
política, de polícia e de recuperação depois de um ano internado numa clínica. Um depoimento
tocante e sincero, da primeira à última página.

www.globolivros.com.br/casagrande

Grande, Casa!

Já nas livrarias e
também em e-book
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A6.




