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Foi assinado hoje 5, às 9h, pelo ministro da Educação, Cristovam Buarque, protocolo de 
intenções com a Associação Nacional de Universidades Particulares (Anup) para a 
alfabetização de adultos. Segundo o presidente da entidade, Heitor Pinto Filho, a meta 
da Anup é contribuir para a erradicação do analfabetismo no Brasil até 2006.  
 
A previsão é que cerca de 70% das universidades filiadas à Anup assinem, até outubro, 
individualmente, convênios com o Ministério da Educação para iniciar o combate ao 
analfabetismo. As ações implementadas serão diferentes, variando de uma região para 
outra. Cada universidade vai estabelecer um programa e um método operacional, com a 
participação do corpo docente e do aluno. “Algumas regiões vão enfrentar dificuldades 
para atingir as metas, porque muitas localidades não possuem universidade particular e 
as federais têm programas diferentes”, salientou Heitor Filho.  
 
O programa espera contar, em especial, com a adesão dos alunos dos cursos de 
licenciaturas, que são obrigados a cumprir 800 horas de estágio profissional, e que 
poderão reservar 400 horas do estágio ao combate ao analfabetismo. Os trabalhos serão 
desenvolvidos em comunidades próximas às universidades, com a participação de 
entidades como associações de bairros e núcleos de base da Igreja.  
 
Sistemas - Durante a solenidade de assinatura do protocolo, os membros da Anup 
pediram ao ministro que fosse criada, no MEC, uma diretoria específica para tratar dos 
assuntos relativos às universidades privadas. Cristovam Buarque apoiou o pedido, mas 
defendeu a discussão desses e outros assuntos ligados às universidades privadas no 
âmbito do debate sobre a criação de três sistemas importantes: o educacional brasileiro; 
o universitário brasileiro e o universitário particular. “Está na hora da gente formular 
esses sistemas. O Brasil tem um Sistema Único de Saúde, mas não possui um sistema 
múltiplo de Educação”.  
 
O ministro lembrou aos componentes da Anup que, se as universidades se 
preocupassem com o problema do analfabetismo no país, as instituições privadas teriam 
um maior percentual de alunos em suas salas de aula. “Ignoramos a quantidade imensa 
de usuários potenciais que nós temos, por não oferecermos um ensino médio de 
qualidade.”  
 
Criada há 14 anos, a Anup reúne 42 universidades privadas, com 200 campi 
universitários, 70 bibliotecas e 7 milhões de livros, onde trabalham 40 mil professores e 
estudam 960 mil alunos.  
 
O Programa Brasil Alfabetizado vem trabalhando em parceria com organismos 
governamentais e não-governamentais, iniciativa privada e setores interessados em 
desenvolver programas que colaborem para a erradicação do analfabetismo no Brasil. 
Este ano a Secretaria já assinou convênio com a Fundação Banco do Brasil, 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Serviço Nacional da Indústria (Sesi), entre 
outros. 
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