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Nessa lei de responsabilidade, o prefeito que não aplicasse
o mínimo constitucional de 25% na educação seria preso.

Antonio Matias, vice-presidente da Fundação Itaú Social

É o investimento previsto da Fundação Itaú
Social neste ano. A entidade trabalha em
parceria com escolas e secretarias em projetos
de educação integral, gestão, avaliação de
projetos sociais e a mobilização social

ENTREVISTA Antonio Matias

‘Seria bom ter mais recursos para o
ensino, mas é preciso melhorar a gestão’
MARCOS ALVES

na
io
ac
uc

GERMANO OLIVEIRA

ed

germano@sp.oglobo.com.br
É grave o problema da falta de
mão de obra qualificada no Brasil?
É um dos grandes desafios do
nosso país. De fato, o crescimento
da economia, a entrada de grande
parcela da população numa faixa de
consumo, gerando novas demandas, sobretudo em áreas públicas,
na saúde e na educação, cria a necessidade de investimentos pesados na infraestrutura. Todas essas
demandas não encontraram no corpo dos educadores quantidade e
qualidade suficientes para atender
às necessidades do país. É uma crise
séria, importante, e precisa ser enfrentada. Nossos gestores públicos
já entenderam isso, porque é um
problema que afeta a todos. E nós
precisamos ter uma grande agenda
de melhorias na educação para enfrentar esses problemas.
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Desafio. O vice-presidente do Itaú Social, Antonio Matias, propõe criação de leis rigorosas para garantir transparência nos investimentos
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O setor privado tem investido
mais em educação?
Diria que isso tem melhorado. Se
analisarmos o grau de consciência
do empresário brasileiro em relação
ao que temos hoje e o que tínhamos
no passado, vamos ver que melhorou bastante. Se você me disser que
os empresários brasileiros estão na
linha de frente, não apenas na oferta
de soluções e apoio, mas até na consagração dessa prioridade, eu diria
que não. Ainda falta ao empresariado brasileiro como um todo, com
exceções, essa clareza de que precisamos investir mais em educação.
Investir mais e melhor.
Nos últimos anos está havendo
uma crescente transformação da sociedade civil na relação do estado
com o setor educacional. Oitenta e
dois por cento dos investimentos
sociais das empresas vindos diretamente das empresas ou de seus institutos e fundações vão para a educação. Os empresários já tomaram
essa iniciativa, já fizeram essa escolha importante. O objetivo da escola
é formar mão de obra adequada e
também a cidadania. Tem que ter as
duas coisas.
Mas é claro que o setor privado
não tem e não terá jamais capacidade para resolver o problema, que é
de escala, e é um problema do Estado. Fundações como a Itaú Social
funcionam como geradoras de tecnologias, de práticas que podem
melhorar as políticas públicas, e aí,
sim, resolver o problema. Isso se dá
através de pesquisa e desenvolvimento, como no nosso caso, em que
somos peritos em educação integral
e gestão, e onde se descobrem maneiras melhores de se enfrentar o
problema. E, depois, essas prefeituras são copiadas por outras prefeituras e governos estaduais.
Temos parcerias muito interessantes, com entidades que acabam
assimilando nossa tecnologia e repassando para os estados e municí-

Não me parece que, na área da
educação, haja uma corrupção endêmica, sistêmica. Há desvios, precisamos melhorar a vigilância sobre
os serviços públicos, mas entendo
que as ineficiências estão mais ligadas à falta de continuidade entre
gestores, de um novo prefeito que,
quando eleito, joga tudo fora e começa do zero novamente, ao invés
de aprimorar o que vinha sendo feito. Isso é inaceitável. Todos os projetos para a educação são de longo
prazo, e precisa haver um entendimento entre os prefeitos, para que
não se interrompam esses ciclos
maiores no setor, que, muitas vezes,
vão dar frutos daqui a 30 anos. Nesse caso, o prefeito deveria responder
muito mais por essa ineficiência do
que eventualmente por outros desvios na máquina administrativa.

is.

Para o vice-presidente da
Fundação Itaú Social, a
ineficiência é problema mais
grave do que a corrupção na
educação. Ele afirma que,
como no caso da
Responsabilidade Fiscal, é
necessário ter uma lei que
puna com rigor o gestor que
não priorizar o setor
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“Tem melhorado,
mas ainda falta ao
empresariado
brasileiro como um
todo, com algumas
exceções, essa
clareza de que
precisamos investir
mais em educação.
Mais e melhor”
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“É preciso que o
país acorde para a
única grande
verdade: a
educação ainda é o
primeiro, o segundo
e o terceiro grande
desafio. Mas ela
ainda não é a
grande prioridade
nacional”

l Em comparação com empresários
americanos, por exemplo, eles não
seriam mais generosos na hora de
destinar recursos para a educação?
Talvez tão generosos quanto, mas o
empresário brasileiro contribui menos
do que o americano. Por quê? A legislação brasileira não incentiva o empresário à filantropia. Não existe a figura
de um empresário que faça como o Bill
Gates, que diz que vai doar metade da
sua fortuna para isso, outra metade
para aquilo. Aqui, podem, mas não
têm nenhum mecanismo de incentivo
para isso. Há pequenos incentivos fiscais para a cultura, mas não tem para a
educação.
Poderíamos ter a oportunidade de
contar com uma lei de incentivos à
educação, que se chamaria Lei de Responsabilidade Educacional. Hoje, temos um incentivo à criança e ao adolescente, que, de uma forma ou de outra, ainda ajuda a educação. A lei diz
hoje que 6% de todo o imposto a pagar
de pessoas físicas podem ser destinados a projetos de proteção a crianças e
adolescentes. Temos que fazer mais do
que isso.
Nessa lei de responsabilidade, o prefeito que não aplicasse o mínimo constitucional de 25% na educação, seria
preso. Já existe alguma responsabilização dos governantes como gestores,
mas deveríamos pensar em algo mais
pesado. E compromissos com a aplicação dos recursos efetivamente na educação. Se não, o prefeito vai colocar lá
na sua prestação de contas: reformei a
escola, pintei os prédios, troquei os pisos, comprei um monte de computadores, mas eles estão na caixa ainda.
Não é isso que é melhorar a educação.

Esse interesse maior das empresas
pela educação não cria também um
l

risco de interferência e quebra de
autonomia de gestores e escolas?
O grau de aceitação dessa parceria é
variável. Existem gestores públicos
que tiram grande proveito da parceria
com a gente e outros que não veem isso como necessário. Quando se estabelecem as parcerias, as secretarias de
Educação testam a capacidade de poder de fogo e até onde o empresário
parceiro pode contribuir com os projetos na cidade. E também quer saber se
essa parceria não vai intervir na sua
atuação. E se essa intervenção afeta a
sua capacidade de gestão. Afinal, é o
gestor público o responsável, e a Justiça, se alguma coisa não der certo. Nesse caso, acaba gerando boas parcerias.
Mas quando o empresário quer ter
uma interferência, ele é repelido. É legítimo que o gestor público faça essa
diferenciação. Assim, não podemos
interferir na autonomia do gestor público para introduzir nosso plano para
obter melhorias naquela escola especificamente.
Falta dinheiro para a educação?
Essa é uma questão desafiadora. É
evidente que grandes parcelas da sociedade envolvidas com a causa lutam
ferozmente por mais recursos. Eu me
incluo entre aqueles que acham que é
bom ter mais recursos, mas que é muito melhor que eles sejam bem utilizados. E todos nós percebemos que os
recursos não são bem utilizados. Existe uma necessidade de melhoria muito
grande na gestão, na articulação entre
União, estados e municípios, cuja relação precisa melhorar muito. Hoje a
educação básica é responsabilidade
fundamental do município, mas a articulação entre estados e municípios,
em geral, é frágil. Então, esse tipo de
desarticulação gera ineficiências importantes.
l

l A corrupção também não é um grave problema que impede que os recursos cheguem a quem precisa?

Uma das bandeiras da Fundação
Itaú é a educação em tempo integral. Ela é viável hoje no Brasil?
Estamos estudando também como ter o aluno o tempo inteiro na
escola, mas sem ter a presença dele
em sala de aula, via ensino à distância. A tecnologia da internet está
ajudando muito nisso. A educação
em tempo integral transcende ter
que ficar na escola o tempo inteiro.
Se o estado mantivesse a criança na
sala de aula o dia todo, seria ótimo,
mas os recursos, no Brasil, são precários. Então, onde é possível escolas em tempo integral, que bom!
Porque o aluno tem tido melhores
resultados. Mas onde não é possível
ainda, vamos tentando criar condições para isso, nem que seja numa
lan house ou no computador de casa, já que, hoje, cada vez mais gente
tem como comprar o computador
próprio.
l

Tem havido avanços?
Se analisarmos a evolução dos
últimos 15, 20 anos, a educação
brasileira até que teve avanços,
muito em função da economia, que
também evoluiu. Essa clareza de
que estamos muito atrasados vem
melhorando. Começou com o processo de universalização à escola,
que foi uma grande conquista para
o país. Depois, foi a avaliação. Não
havia o acesso à escola e não se
avaliava se a criança sabia, ao passar de ano. Assim, deixávamos milhões de crianças fora da escola.
Hoje, cerca de 98% das crianças em
idade para o ensino fundamental
estão na escola. Mas tem uma perda grande do ensino fundamental
para o ensino médio. Há uma grande evasão. O jovem para de estudar,
vai trabalhar, tem vários fatores.
Ao mesmo tempo em que o Brasil
conquistou essa vitória da universalização, por força da qualidade
da escola, que ainda não é boa, você acaba tendo perda e não leva até
o fim aquela gente que está na escola. A evolução começou de 1994,
1995 para cá, ainda no governo do
Fernando Henrique Cardoso, mas
não gosto de dar nomes de políticos. Depois teve avanços também
no governo Lula. Mas temos que
lembrar que a educação é uma responsabilidade de todos os partidos
brasileiros, porque é uma responsabilidade federal, estadual e municipal. Então, há uma evolução,
existem estados e municípios que
estão fazendo muito bem a lição de
casa.
Mas é preciso que o país acorde
para a única grande verdade: a
educação ainda é o primeiro, o segundo e o terceiro grande desafio.
Mas ela ainda não é a grande prioridade nacional. l
l

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 jun. 2013, Primeiro Caderno, p. 8.

