
Jornal Valor --- Página 10 da edição "02/05/2013 1a CAD F" ---- Impressa por rcalheiros às 01/05/2013@19:35:40

F10 | Valor | Quinta-feira, 2 de maio de 20 1 3

Enxerto

Jornal Valor Econômico - CAD F - ESPECIAIS - 2/5/2013 (19:35) - Página 10- Cor: BLACKCYANMAGENTAYELLOW

Especial | Rumos da economia

Entraves ao crescimento Agenda educacional deve
integrar os planos de desenvolvimento econômico

Educação melhora
em ritmo inferior às
necessidades do país
Luciano Máximo
De São Paulo

Seja na preocupação dos em-
presários com a disponibilidade
de mão de obra qualificada para
a sustentação dos negócios ou
nas centenas de iniciativas gover-
namentais, a educação hoje per-
passa praticamente todas as
grandes agendas do Brasil.

A despeito da importância do
setor e do progresso visto nos úl-
timos 20 anos, como a universali-
zação da educação básica ou a
expansão do ensino superior,
uma sensação incômoda persiste
no cotidiano de quem está dire-
tamente envolvido com as políti-
cas educacionais brasileiras: me-
lhorias em termos de qualidade
são excessivamente lentas.

O ritmo desses avanços acaba vi-
rando um grande problema de
médio e longo prazos, pois joga
contra o atual esforço de elevar o
crescimento econômico e interfere
diretamente no modelo de desen-
volvimento pensado para o país.

Na opinião do professor Ro-
mualdo Portela, da Faculdade de
Educação da Universidade de
São Paulo (USP), a lentidão dos
avanços da qualidade do ensino
pode ter raiz na ausência de prio-
ridades atribuída ao setor na for-
mulação dos planos estratégicos
de desenvolvimento do país.

Estudioso da inserção da edu-
cação nos instrumentos de pla-
nejamento de Estado, Portela ex-
plica que o país vive um dilema,
como pretende demonstrar no
livro “Desafios da Educação para
o Desenvolvimento Brasileiro”,
que será publicado em breve pe-
la Organização das Nações Uni-
das para Educação, Ciência e Cul-
tura (Unesco).

“O ensino aparece como com-
ponente fundamental do proces-
so de desenvolvimento e de cres-
cimento desde o Plano de Metas
do Juscelino [Kubitschek, 1902-
1976] nos anos 1950, mas isso
nunca se desdobra em uma clara
priorização de investimento na
área como materialização dessa
p r i o r i d a d e”, avalia o acadêmico.
“O desenvolvimento não é parte
estruturante da agenda educa-
cional, ainda que a expansão da
educação com qualidade repre-
sente aporte significativo aos
projetos de desenvolvimento”,
complementa Portela.

O descompasso entre as priori-
dades do ensino estabelecidas
nos planos estratégicos de desen-
volvimento e sua efetiva realiza-
ção é visível nas políticas educa-
cionais atuais mais importantes,
que se arrastam ou sofrem terrí-
vel dificuldade para serem colo-
cadas em prática. Exemplos disso
são o Plano Nacional de Educação
(PNE), a indefinição sobre o in-
vestimento das receitas do pré-sal
no ensino e o pagamento do piso
nacional dos professores.

Legislação que cria diretrizes
nacionais para a educação no pe-
ríodo de uma década, a primeira
edição do PNE, que vigorou entre
2001 e 2010, foi inócua. Já o PNE
2 está parado no Congresso des-
de dezembro de 2010, sem pers-
pectivas de aprovação. Na sema-
na passada, o Congresso Nacio-
nal, orientado pelo governo fe-
deral, ignorou o capítulo da nova
lei de distribuição dos royalties
de petróleo que trata da aplica-
ção dos recursos em manutenção
e desenvolvimento do ensino — a
decisão agora cabe ao Supremo
Tribunal Federal (STF). Com rela-
ção à lei que desde 2008 obriga
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Educação no Brasil e no mundo
Como o país se posiciona em alguns dos principais indicadores educacionais
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Estados e municípios a pagar um
piso a seus docentes, centenas de
prefeituras e governos estaduais
burlam a legislação e pagam sa-
lários inferiores a R$ 1.500.

“Esses exemplos mostram que,
no discurso, governadores e pre-
feitos colocam educação como
prioridade, mas criam uma série
de obstáculos quando surgem
medidas concretas que podem
trazer algum resultado num rit-
mo interessante. É a retórica ven-
cendo a prática”, critica Portela.

Em suas andanças pelo país, o
ministro da Educação, Aloizio
Mercadante, tenta passar uma vi-
são diferente, de que educação é
prioridade tanto do governo Dil-
ma Rousseff como do Estado brasi-
leiro. Em suas palestras e entrevis-
tas, Mercadante não se cansa de
afirmar que o MEC enxerga o setor
como prioritário para o cresci-
mento sustentável do país. “Como
há muito tempo não se via, desen-
volvemos uma visão sistêmica da
educação, investimos com a mes-
ma prioridade da creche à pós-gra-
duação. O orçamento do MEC mais
que quadruplicou nos últimos dez
anos, vamos investir mais de R$ 6
bilhões dentro do PAC (Programa
de Aceleração do Crescimento),
trabalhamos para ter os recursos
do pré-sal visando ao desenvolvi-
mento futuro e temos um impor-
tante papel na política econômica
que vem sendo executada pelo go-
verno federal no período pós-cri-
s e”, disse Mercadante em entrevis-
ta ao Va l o r no fim do ano passado.

Outros especialistas ouvidos
pela reportagem destacam as ex-
periências dos últimos 50 anos
de Coreia do Sul, China, Austrália
e Chile como referências para
avanços considerados rápidos na
qualidade do ensino. Uma das ra-

zões para isso é que nesses países
a política educacional está inti-
mamente associada a um plane-
jamento de desenvolvimento de
nação. O caso mais estudado é o
da Coreia do Sul, que registrou o
mais rápido avanço em qualida-
de da educação e vários indica-
dores sociais, num processo que
começou nos anos 1940 e conti-
nua até hoje, com o país no topo
dos rankings de ensino e de de-
senvolvimento humano.

Sung-Sang Yoo, professor da
Hankuk University of Foreign
Studies, da Coreia do Sul, e pes-
quisador da University of Califor-
nia (Ucla), conta que a receita pa-
ra o salto educacional da Coreia
ocorre a partir de um ponto de
vista “simples”: “Prioridade go-
vernamental e planejamento de
longo prazo”, diz. Segundo Yoo, o
governo coreano aproveitou
oportunidades do pós-guerra e
apoios multilaterais para traçar

um plano de desenvolvimento
estratégico que conjugasse cres-
cimento econômico junto com
avanço educacional, de forma
conceitual e pragmática.

“Em dez anos foi uma avalan-
che de medidas. Com elas, as con-
quistas vieram rapidamente:
universalização da educação bá-
sica chegou em menos de dez
anos, ainda nos anos 1950; pro-
fessores passaram a ter os melho-
res salários do mercado; o gover-
no central aumentou expressiva-
mente os gastos com educação.
Tudo isso foi um ponto de parti-
da importantíssimo para definir
os rumos da economia coreana,
baseada numa indústria forte e
i n o v a d o r a”, explica Yoo.

Ele acrescenta que, mesmo ho-
je, as políticas educacionais con-
tinuam liderando as prioridades
de Estado. “A mais nova ambição
do governo é transformar a Co-
reia no primeiro país a universa-

lizar o ensino superior”. Hoje,
65% dos coreanos de 25 a 34 anos
têm diploma universitário, o
maior índice do mundo; no Bra-
sil, essa taxa não ultrapassa 15%.

Na avaliação da consultora em
educação Ilona Becskeházy, para o
Brasil avançar mais rapidamente
na qualidade do ensino são neces-
sárias decisões mais simples, não
necessariamente associadas a
grandes planejamentos estratégi-
cos. Decisões simples, diz ela, é dar
padrão às políticas educacionais
mais estruturais, principalmente
aquelas relacionadas ao conteúdo
pedagógico e à formação de pro-
fessores. “É preciso definir parâ-
metros de qualidade e como esses
parâmetros serão alcançados. Não
há no Brasil um currículo nacional,
não sabemos bem o que a criança
precisa aprender em cada série e
em cada disciplina”. Sem a adoção
de parâmetros o país nunca dará
os saltos “que precisamos”.

Licenciamento ambiental avança, mas caminho é longo
MARIZILDA CRUPPE/EVE/GREENPEACE

Chico Santos
Do Rio

Em setembro de 2009 o Tribu-
nal de Contas da União (TCU)
concluiu fiscalização para avaliar
o quanto o Instituto Nacional do
Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) es-
tava preparado para conceder li-
cenciamento ambiental a proje-
tos econômicos com o rigor que o
cuidado com a preservação dos
recursos naturais para as futuras
gerações exigia e com a celerida-
de que o desenvolvimento econô-
mico e social demandava. Os au-
ditores concluíram, entre outras
coisas, que havia excesso de foco
nos processos e “pouca atenção
aos efeitos ambientais e sociais de
um determinado empreendi-
mento ou à efetividade das medi-
das mitigadoras adotadas”.

Viram também dificuldade de
acompanhamento das condicio-
nantes às licenças, gerando acú-
mulo delas que atrasavam a con-
cessão das licenças. Identifica-
ram também falta de padroniza-
ção dos processos que, somada a
Estudos de Impactos Ambientais
(EIAs) ruins, geravam decisões
conservadoras por parte dos ana-
listas ambientais, temerosos de
serem responsabilizados judi-
cialmente por danos futuros pro-
vocados pelo projeto analisado.

A essas constatações do TCU
somava-se a percepção geral, in-
clusive dentro do próprio gover-
no, de que a falta de coordenação
entre o Ibama e outros órgãos en-
volvidos no processo de licencia-
mento, como a Fundação Nacio-
nal do Índio (Funai) e o Instituto
do Patrimônio Histórico e Artís-
tico da União (Iphan) era outro
entrave de respeito. O licencia-
mento ambiental era visto como
o grande gargalo, especialmente
dos projetos de infraestrutura.

Quase quatro anos depois, há
mudanças na realidade, reconhe-
cidas por boa parte dos atores en-
volvidos nos processos. “O Ibama
de hoje é significativamente me-
lhor do que era há cinco anos”,
disse ao Va l o r um analista de um
dos órgãos de controle e fiscaliza-
ção dos processos — TCU, Minis-
tério Público Federal (MPF) e Ad-
vocacia Geral da União (AGU) —
federais de licenciamento, que
preferiu não se identificar. O pró-
prio TCU, ao fiscalizar o cumpri-
mento das determinações e reco-
mendações feitas em 2009, con-
cluiu em 2011 que o órgão am-
biental estava trabalhando para
cumprir a maioria delas.

“O Ibama não é mais o gargalo
de coisa nenhuma”, afirma Gisela
Forattini, diretora de licenciamen-
to ambiental do órgão. Segundo
ela, correm paralelamente proces-
sos de aperfeiçoamento tanto do
aparelhamento técnico do Ibama
como “das normativas que preci-
samos para trabalhar”. Gisela cita
entre essas a Portaria Interministe-
rial 419, de outubro de 2011, defi-
nindo os papéis dos vários órgãos
federais intervenientes nos proces-
sos de licenciamento.

Os números também dão su-
porte às palavras da diretora. Em
2003 o Ibama concedeu 138 li-
cenças nos mais variados está-
gios, incluindo licença prévia, li-
cença de instalação e licença de
operação, com um efetivo de 130
técnicos na sede (Brasília). No
ano passado foram 700 licenças,
e nos três primeiros meses deste
ano, 208, com um efetivo de 240
técnicos em Brasília e mais 160
nos núcleos regionais.

“Temos percebido alguns
avanços, mas focados principal-
mente no Ibama. O Instituto pas-
sou a trabalhar nos últimos tem-
pos de forma mais positiva, mais
ativa. Isso tem sido muito impor-

tante para buscar a solução de
conflitos que surgem na gestão
socioambiental dos projetos de
infraestrutura, conflitos esses
que se agravam, principalmente
em empreendimentos de ener-
gia elétrica e de ferrovias nas re-
giões Norte e Centro-Oeste”, diz
Paulo Godoy, presidente da Asso-
ciação Brasileira da Infraestrutu-
ra e Indústrias de Base (Abdib).

Para Godoy, mesmo com me-
didas como a Portaria 419, que
estabelece prazo de 90 dias no
caso de Estudo de Impacto Am-
biental/Relatório de Impacto
Ambiental (EIA/Rima), para ma-
nifestações conclusivas dos ór-
gãos envolvidos no licenciamen-
to além do Ibama, “ainda há pro-
blemas em outras instituições

que fazem parte do licenciamen-
to ambiental, mas que não são
especializadas nesse assunto”.

A diretora Gisele, do Ibama,
afirma que hoje o calcanhar de
Aquiles está na má qualidade de
muitos EIAs, que frequentemen-
te são executados por consulto-
rias desaparelhadas para fazê-
los. Grandes empresas, como a
Pe t r o b r a s e  a Va l e , já perceberam
isso e montaram estruturas para
cuidar da questão ambiental.
Um EIA bem feito, segundo ela,
acelera muito o prazo de licen-
ciamento. Nesse aspecto da qua-
lidade dos estudos ela conta com
a aliança do MPF, um dos elos da
cadeia que têm sido vistos como
obstáculo à livre fluidez dos pro-
cessos de licenciamento. “Levan -

tamos questões e informações de
que há falhas muito graves no
que diz respeito à produção de
EIAs”, disse o procurador da Re-
pública João Akira, que coordena
desde 2002 o Grupo de Trabalho
de Licenciamento de Grandes
Empreendimentos do MPF.

Segundo ele, “quando muito”,
uma parte expressiva dos estu-
dos consegue levantar dados do
impacto “b i ó t i c o” (referentes aos
recursos naturais), deixando de
lado os impactos “antrópicos”
(socioambientais), sendo que es-
tes causam “profundas altera-
ções” nas áreas de instalação de
grandes projetos.

Para Akira, cabe aos órgãos do
Estado devolver os estudos ruins
aos seus autores para que eles so-
fram as consequências. Ele tam-
bém tem críticas à Portaria 419.
Considera que o estabelecimento
de prazos sem que os órgãos, como
a Funai, tenham estrutura para
cumpri-los adequadamente está
errado e fará com que o licencia-
mento acabe parando na Justiça.

Para o professor de Direito Am-
biental da PUC-Rio Fernando Wal-
cacer, “o EIA não pode ser visto co-
mo um obstáculo ao empreende-
dor ” e por isso mesmo “precisa ser
bem feito”. Ele considera o licen-
ciamento ambiental “uma das ins-
tituições mais importantes da Polí-
tica Nacional de Meio Ambiente,
criada em 1981, por contemplar o
“princípio da prevenção do dano”,
para ele, uma das figuras mais ca-
ras ao Direito Ambiental. “Até por-
que reparar [o dano] muitas vezes
é impossível”, pondera.

Para o economista Ronaldo Se-
roa da Motta, ex-coordenador de
Estudos Ambientais do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea) e professor da Universida-
de Estadual do Rio de Janeiro
(Uerj), o licenciamento é a forma
mais simples de corrigir o risco

(ambiental) na origem. Na sua
opinião, partindo do Termo de
Referência (os parâmetros para o
licenciamento de um projeto) es-
tabelecido pelo órgão licencia-
dor, esse risco já está relativa-
mente precificado para a indús-
tria onde o impacto é pontual e
as tecnologias mitigadoras são
conhecidas na maioria dos casos.

O problema, segundo ele, está
na área de infraestrutura onde
não existe nada pontual e tudo é
muito complexo. “Eu vou perder
ambiente para oferecer um servi-
ço. Posso compensar? Posso, mas
como definir a compensação
ideal?”, questiona, recolocando a
problemática da grande quanti-
dade de órgãos envolvidos no
processo de licenciamento.

Para o ex-ministro do Meio
Ambiente Carlos Minc (2008-
2010), atual secretário do Meio
Ambiente do Estado do Rio de Ja-
neiro, para resolver o problema
da diversidade de órgãos no pla-
no federal “é essencial que seja
criada uma coordenação geral
que comande o trabalho de ór-
gãos tão diversos como o Ibama,
a Funai, o Iphan e a Fundação Pal-
mares” (cuida de comunidades
quilombolas).

Minc considera ainda essencial
que o ministro do Meio Ambiente
tenha força política para dizer
não a projetos que considere in-
viáveis ambientalmente, lem-
brando que ele teve que enfrentar
outros ministros para barrar a
construção de termelétricas a car-
vão, o asfaltamento da BR-319, na
Amazônia, e o plantio de cana no
Pantanal. ‘É falso o antagonismo
entre crescimento e preservação.
Mas é preciso [para quem cuida
das questões ambientais] ter for-
ça política”, diz. No Rio, ele conse-
guiu reunir três antigos órgãos
ambientais em um só, o Instituto
Estadual do Ambiente (Inea).
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 maio 2013, Especial: Rumos da economia, p. F10.




